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PŘÍSPĚVEK NA PŘENESENOU PŮSOBNOST
„Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti“.1
Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy.
V prvé řadě je určen na mzdové a provozní výdaje spojené se zaměstnanci vykonávající státní
správu (agendy v přenesené působnosti). Dá se označit za neúčelovou dotaci, u které není
sledován způsob čerpání.
Příspěvek je doplněn dalšími financemi, které obce inkasují za výkon agend v přenesené
působnosti – jde o správní poplatky a příjmy z pokut.
Stát na výkon přenesené působnosti poskytuje obcím ještě další finance. Ty mohou mít formu
účelové dotace (např. OSPOD). Tyto zdroje postačují v optimálním případě na pokrytí
mzdových a provozních výdajů zaměstnanců vykonávajících státní správu. Za předpokladu, že
i tak nejsou dostatečné, hradí je obec ze svého rozpočtu.2 Například z daňových příjmů.
Ministerstvo vnitra koordinuje výkon státní správy, která je přenesena na územní
samosprávné celky. Z této role je zodpovědné za přípravu podkladů státního rozpočtu pro část
věnovanou příspěvku obcím, krajům a hl. městu Praze.
Jelikož státní rozpočet je připravován vždy na následující kalendářní rok, Ministerstvo vnitra
zahajuje práce na přípravě příspěvku na přenesenou působnost již rok předtím. Tedy
v kalendářním roce 2020 se připravují podklady pro státní rozpočet na rok 2021. Tato příprava
spočívá zejména ve sběru výkazů o výkonu (počtu úkonů) ve správních agendách. V oslovování
ostatních resortů a ústředních orgánů státní správy k vyčíslení finančních dopadů nově
přijatých právních předpisů, či v zavádění prvků výkonového financování pro nové agendy.
V okamžiku, kdy je návrh zákona o státním rozpočtu dokončen, předkládá se vládě. Ta ho po
odsouhlasení předloží Poslanecké sněmovně k projednání a schválení. Definitivní platnost má
až po podpisu prezidenta a publikaci ve sbírce zákonů.
Ministerstvo vnitra každoročně zveřejňuje na svých webových stránkách předběžnou verzi,
a v okamžiku schválení i konečnou verzi příspěvku na přenesenou působnost ve formátu Excel:
https://www.mvcr.cz/clanek/prispevek-na-vykon-statni-spravy-prispevek-na-vykon-statnispravy.aspx Pro orientaci v uvedeném excelovém souboru vznikla tato příručka.

Zároveň MV ČR na konci roku 2019 zprovoznilo webovou aplikaci k příspěvku na výkon státní
správy v přenesené působnosti, která je uživatelský přívětivá. Aplikace je dostupná na webové
stránce: https://www.prispevekobce.cz/

1

§ 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
§ 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
které říká: "z rozpočtu obce se hradí výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem".
2
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VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Název zkratky
JKM
MF
MPO
MÚ
MV
OP
ORP
POÚ
ŘP
SO
SÚ
ÚP
ÚSC
VO
ZP
ZUJ
ŽÚ

Vysvětlení
Jednotná kontaktní místa
Ministerstvo financí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Matriční úřad
Ministerstvo vnitra
Občanské průkazy
Obec s rozšířenou působností (obec III. typu)
Pověřený obecní úřad (obec II. typu)
Řidičské průkazy
Správní obvod
Stavební úřad
Územní plánování
Územní samosprávné celky (obce a kraje)
Veřejné opatrovnictví
Základní působnost (obec I. typu)
Základní územní jednotka
Živnostenský úřad

Rozsah přenesené působnosti je u jednotlivých obcí rozdílný. Důvodem je možná kombinace
druhů správních rolí obce. Všech 6 254 obcí vykonává přenesenou působnost v základním
rozsahu.
Vybrané obce potom vykonávají přenesenou působnost v širším rozsahu. Mají působnost
nejen na území své obce, tzn. pro své občany, ale zpravidla také pro občany ostatních obcí ve
správním obvodu dle dané správní role např. působnost stavebního úřadu.
Jedná se o:
• obce s matričním úřadem (1 226 obcí),
• obce se stavebním úřadem (695 obcí),
• obce s pověřeným obecním úřadem (183 obcí),
• obce s rozšířenou působností (205 obcí).
V excelovém souboru jsou tyto působnosti barevně rozlišeny.
Název obce
Abertamy
Babice
Albrechtice
Adamov
Aš

Vysvětlení barevného rozlišení
Bíle jsou označeny obce se základní působností
Růžově jsou označeny obce s matričním úřadem
Oranžově jsou označeny obce se stavebním úřadem a mohou
mít i matriční úřad3
Žlutě jsou označeny POÚ
Modře jsou označeny ORP

Platí přitom, že všechny obce s pověřeným obecním úřadem (POÚ) i obce s rozšířenou
působností (ORP) mají jak matriční, tak stavební úřad.

3

Oranžovou barvou je označeno i 12 obcí, které nemají matriční úřad, ale mají stavební úřad.

3

ZÁKLADNÍ PŮSOBNOST
Příspěvek na základní působnost se vypočítává na základě následující rovnice.4
Vzorec:
B
P = ------------------------ x SO
A + odmocnina (SO)

Výše příspěvku na ZP je závislá na dvou pevných koeficientech5 A a B.6 K nim se do rovnice
přidává velikost správního obvodu (SO) vyjádřené počtem obyvatel (do vzorce se dosazuje
počet obyvatel v tisících). Počet obyvatel je stav k 1. 1. 2020 na základě údajů získaných od
Českého statistického úřadu.
P= Výše příspěvku
A= 28,41501427
B= 6830468,5
Příklad příspěvku na základní působnost Abertamy (939 obyvatel)
6830468,5
P = ----------------------------------------- x 0,939 = 218 275 Kč
28,41501427 + odmocnina (0,939)

Název obce
Abertamy

Počet obyvatel SO
939

Výše příspěvku
218 275 Kč

Některé obce se základní působností vykonávají rovněž agendu matričního nebo stavebního
úřadu. Částka za matriční nebo stavební působnost je poté k příspěvku na základní působnosti
přičtena (podrobněji dále). Jednotlivé působnosti se vypočítají nejdříve samostatně.

MATRIČNÍ PŮSOBNOST
Celkový objem finančních prostředků určených na chod matričních úřadů je rozdělen na dvě
části - paušální a výkonová složka. Paušální část zůstala meziročně beze změn. Paušální část
byla obcím spočtena na základě dosud používaného vzorce. Vzorec pro výpočet příspěvku na
matriční působnost je shodný jako u základní působnosti, ale s rozdílnými hodnotami
koeficientů A a B. K nim se do rovnice přidává velikost správního obvodu SO MÚ.
Koeficienty:
A= 293,9244995
B= 15366963
4 Pro výpočet několika působností v rámci příspěvku na výkon státní správy obcím se používá kvadratická funkce.

Ta je dále upravena několika proměnnými, které mají podobu koeficientů A a B. Přičemž platí, že koeficient B má
přímou úměru na výsledné hodnotě a koeficient A nepřímou. Funkce odmocniny, jíž je násoben počet obyvatel
správního obvodu, zastupuje ve vzorci úsporu z rozsahu.
5
Koeficient je pevná matematická hodnota, se kterou se násobí určitá proměnná hodnota – v tomto případě počet
obyvatel vyjádřený v tisících. Hodnota koeficientu se každý rok mění, neboť se do ní promítá každoroční
valorizace celkové výše příspěvku. Použitím pevného koeficientu pro každou kategorii obcí je zajištěna distribuce
odpovídajících finančních prostředků.
6
Koeficienty jsou rovněž uvedeny příloze č. 8 zákona o státním rozpočtu.
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Název obce
Babice
Benešov nad Ploučnicí

SO MÚ
4 386
8 497

Výše příspěvku
227 687 Kč
439 878 Kč

Druhá část matričního příspěvku byla vypočtena prostým vynásobením počtu sledovaných
úkonů, jedná se tedy o výkonovou složku. Při výpočtu částek byly zohledněny i mzdové
náklady matrikářů a časová náročnost.
Druh úkonu
Zápis v knize narození
Zápis v knize manželství nebo partnerství
Zápis v knize úmrtí
Úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Výše příspěvku
741 Kč
2 964 Kč
988 Kč
247 Kč

Příklad příspěvku na matriční působnost (matriční úřad)

Karlštejn
Boskovice

SO
MÚ

Příspěvek
MÚ

Narození

Příspěvek
narození

Sňatek

Příspěvek
sňatek

Úmrtí

Příspěvek
úmrtí

Určení
otcovství

Příspěvek
určení
otcovství

4421
15489

229497
321321

0
928

0
687 648

92
87

272 688
257 868

20
334

19 760
329 992

11
155

2 717
38 285

Z výše uvedeného příkladu je zřejmé, že s rostoucím počtem obyvatel ve SO matričního úřadu
a rostoucím počtem úkonů je celkový příspěvek vyšší. Výkonová složka může být i násobně
vyšší než část příspěvku odvislá od počtu obyvatel.
Městům Brno, Ostrava, Plzeň a Praha je z důvodu velmi vysokého počtu úkonů financována
pouze výkonová složka. Vysoká koncentrace úkonů odpovídá nadregionálnímu významu
daných sídel, můžeme proto mluvit o úspoře v rozsahu.

STAVEBNÍ PŮSOBNOST
Příspěvek na stavební působnost se vypočítává na opět podle vzorce pro výpočet základní
působnosti, ale s rozdílnými hodnotami koeficientů A a B.
Koeficienty:
A= 62,03277588
B= 13651950
Název obce
Bělá pod Bezdězem
Blatná

SO SÚ
6 200
13 668

Výše příspěvku
1 311 818 Kč
1 606 477 Kč

POVĚŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD
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Celkem
příspěvek
na MŮ v
Kč
524 662
1 635 114

Příspěvek na pověřený obecní úřad se vypočítává také na základě vzorce, pro výpočet základní
působnosti, ale s rozdílnými hodnotami koeficientů A a B.
Koeficienty:
A=243,5970459
B= 27427050
Název obce
Cvikov
Česká Kamenice

SO POÚ
6 262
7 890

Výše příspěvku
697 881 Kč
878 223 Kč

Protože obce POÚ vykonávají automaticky jak základní působnost, tak působnost matričního
a stavebního úřadu, je celková výše příspěvku součtem:
•
•
•
•

příspěvku na základní působnost,
příspěvku na působnost matričního úřadu,
příspěvku na působnost stavebního úřadu,
příspěvku na pověřený obecný úřad.

ROZŠÍŘENÁ PŮSOBNOST
Příspěvek pro obce s rozšířenou působností se vypočítává na základě součtu dvou rovnic. První
rovnice je stejná jako v předchozích případech. Druhá rovnice ale zohledňuje možný scénář,
kdy je počet obyvatel obce s rozšířenou působností ve výrazném nepoměru s velikostí celého
správního obvodu, na který připadá její rozšířená působnost.
Rovnice 1:

Rovnice 2:

B
P1 = ------------------------- x SO
A + odmocnina (SO)

SC
P2 = C x (1 - -----) x SO
SO

Pro celkový příspěvek na rozšířenou působnost se použije prostý součet obou výsledků, P = P1 + P2

Výše příspěvku na rozšířenou působnost je závislá na třech koeficientech A, B a C. Hodnoty
koeficientů7 „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti
k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah
působnosti. K nim se do rovnice přidává velikost správního obvodu (SO) vyjádřené počtem
obyvatel v tisících. Dále se přidá podíl velikosti správního centra a velikosti správního obvodu,
kde velikost správního centra (SC) je vyjádřená počtem obyvatel obce v tisících. Výše příspěvku
P je součtem P1 a P2. Obce s rozšířenou působností májí vlastní koeficienty pro všechny
působnosti, které se do rovnice dosazují.

7

Koeficienty jsou rovněž uvedeny příloze č. 8 zákona o státním rozpočtu.
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Rozsah působnosti

A

B

C

Základní působnost

30,19581985

1495192,75

0

Působnost matričního úřadu

254,6621246

5037869

5139,848145

Působnost stavebního úřadu

38,7718811

4782100,5

9503,530273

Působnost pověřeného obecního
úřadu
Působnost obce s rozšířenou
působností

47,60703278

8663612

10815,69727

1,513708591

3950463,5

34503,19531

Příklad příspěvku na rozšířenou působnost Černošice (počet obyv. 7331, SO ORP 149 338)
Rovnice 1:
Rovnice 2:

3950463,5
P1 = --------------------------------------------- x 149,338
1,513708591 + odmocnina (149,338)

7,331
P2 = 34503,19531 x (1 - ------------) x 149,338
149,338

P = 45 021 704 + 2 349 323 = 47 855 132 Kč

Černošice
Jablonec n. Nisou

Počet obyvatel obce
7 331
45 773

Počet obyv. SO ORP
149 338
57 059

Příspěvek na ORP
47 855 132 Kč
25 248 599 Kč

Z výše uvedeného plyne, že pro výpočet příspěvku na ORP, je určující nejen počet obyvatel,
ale i počet obyvatel SO ORP.
Celkový příspěvek na rozšířenou působnost se sestává z:
•
•
•
•
•

příspěvku na základní působnost,
příspěvku na působnost matričního úřadu,
příspěvku na působnost stavebního úřadu,
příspěvku na pověřený obecní úřad,
příspěvku na rozšířenou působnost.

K tomu se přičte částka za výkonové složky příspěvku (viz kapitola Výkonové financování).

ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ
Zvláštní postavení je specifická situace vybraných obcí s rozšířenou působností. Na základě
geografické polohy ve svém správním obvodu byly definovány čtyři obce s rozšířenou
působností se zvláštním postavením. Jsou to Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice,
Nýřany a Šlapanice. Tyto ORP mají ze zákona8 povinnost zřízení detašovaného pracoviště.9 Od
8

§ 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností
9
Výše příspěvku je již druhým rokem založena na výpočtu podle počtu zaměstnanců na detašovaném pracovišti
(květen 2020) a výpočtu podle počtu obyvatel v SO ORP.

8

1. ledna 2021 vstupuje v platnost zákon č. 51/2020 Sb. zákon o územně správním členění státu,
který ruší povinnost detašovaného pracoviště. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav této
možnosti využil jako jediný.
Obec

Výše příspěvku

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

0 Kč

Černošice

11 771 285 Kč

Nýřany

5 592 180 Kč

Šlapanice

8 104 476 Kč

K obcím s rozšířenou působností se zvláštním postavením se řadí rovněž Brno, Ostrava a Plzeň.
Zvláštní postavení těchto měst vychází z dřívější povinnosti vykonávat v plném rozsahu působnost
okresního úřadu.10 Přestože tato povinnost dnes již neexistuje, přiznává se těmto městům určitá
kompenzace za jejich aglomerační postavení – tzn., že spádovostí přesahují povahu běžných ORP
(statutárních měst) a vykonávají státní správu pro řádově větší okruh osob.
Brno vykonává dále činnost zvláštní matriky Brno.11
Obec

Výše příspěvku

Brno

199 968 125 Kč

z toho zvláštní matrika

11 117 000 Kč

Ostrava

138 845 409 Kč

Plzeň

34 311 061 Kč

Součástí příspěvku na zvláštní postavení u Brna, Ostravy a Plzně je příspěvek na matriční
agendu.12 Ten se tak nepřičítá samostatně. Z důvodu vysoké koncentrace matričních úkonů
v těchto městech, a tedy značné úspory z rozsahu, se nefinancuje část založená na počtu
obyvatel, ale jen ta část odvislá od počtu skutečně provedených úkonů. Vychází ze stejných
částek za jednotlivé matriční úkony.

VÝKONOVÉ FINANCOVÁNÍ
Ministerstvo vnitra za účelem spravedlivějšího a adresnějšího rozdělování příspěvku na výkon
přenesené působnosti zavedlo u vybraných agend výkonové financování. Jeho podstata
je založena na platbě za úkon, např. počet žádostí o vydání OP.
Zavedení plateb za úkon vychází z dlouhodobé snahy obcí po adresnějším způsobu
financování agend v přenesené působnosti. Zavedením tohoto modelu poroste motivace
úřadů k proklientskému chování. Současně dojde k posílení konkurenčního prostředí mezi
10

Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o
okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. Zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003.
11
Činnost zvláštní matriky je stanovena v § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12
Jedná se o 15 547 662 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Brno, 11 341 252 Kč ve prospěch
matričních úřadů statutárního města Ostrava a 8 681 556 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Plzeň.
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jednotlivými úřady, což povede k oslovení dalších občanů (klientů). A to především v oblastech
s malou vzdáleností mezi úřady.
Občanské průkazy byly zahrnuty do výkonového financování po zrušení místní příslušnosti. Je
spravedlivé příspěvek rozdělovat na základě reálných počtů vydaných OP (vytížení úřadů) ORP,
jelikož tím dochází k přesnější distribuci finančních prostředků. Od roku 2021 je zohledněna
aktivace elektronického čipu OP.
Jednotná kontaktní místa byla vytvořena při 15 živnostenských úřadech.13 Do roku 2017 byl
výkon činností JKM pokrýván zvláštními účelovými dotacemi ze strany MPO. Poté se zástupci
MPO, MV a MF shodli, že by agendu JKM, protože je přenesenou působností, měl pokrývat
příspěvek státu na výkon přenesené působnosti.
Veřejné opatrovnictví provází dlouhotrvající kompetenční spor o gesci agendy. MV na jedné
straně nemá věcnou působnost k veřejnému opatrovnictví co se definice a obsahu týká. Na
straně druhé jde o výkon přenesené působnosti a poté, co obcím nebyla poskytována
soustavná metodická pomoc, se MV zabývalo finančními aspekty výkonu veřejného
opatrovnictví. V letech 2015 a 2016 realizovalo ministerstvo dvě rozsáhlá šetření, jejichž
závěrem bylo zavedení příspěvku 29 000 Kč na jednoho opatrovance. Částka je pro rok 2021
navýšena na 30 500 kč.
Výkonové financování územního plánování bylo zavedeno v reakci na nové činnosti vydávání
závazných stanovisek územního plánování na ORP v roce 2018. To s sebou přineslo dočasné
paralyzování agendy (lhůty pro vydání závazných stanovisek se místy prodloužily až na desítky
týdnů). Z tohoto důvodu MV vyčlenilo v příspěvku na přenesenou působnost finanční
prostředky na vydávání závazných stanovisek v agendě územního plánování.
Výše příspěvku pro obec s matričním úřadem byla v minulosti určena počtem obyvatel ve
správním obvodu matričního úřadu. Až rozsáhlá analýza ministerstva vnitra prokázala velkou
nerovnoměrnost mezi distribucí příspěvku a samotného výkonu matriční agendy. Velká míra
matričních úkonů je koncertována do větších měst (sídla nemocnic a porodnic) či míst, která
jsou atraktivní k uzavření sňatku. Model financování tedy nezohledňoval výkonnost, a tedy ani
náklady, které jednotlivé matriky s výkonem státní správy měly. Nový způsob financování
matričních úřadů vytváří kompromisní řešení mezi požadavkem na výkonové financování
a financováním prostřednictvím dosavadní paušální platby, která je odvislá od velikosti
matričního obvodu.
Výkonové financování živnostenských úřadů je novou výkonovou agendou pro příspěvek na
rok 2021. Obec s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé avízo, tj. změnu a doplnění
údajů ze základních registrů a určených informačních systémů, zpracované v období od 1. 1.
do 31. 12. 2019. Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností, který obsahuje i
poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy živnostenských úřadů, tak obdrží obce s
rozšířenou působností další část příspěvku.
Dosud jsou výkonově financovány následující agendy:

13

V souvislosti s přijetím zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
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Název agendy
(rok zavedení)
Zpracování
žádosti o
OP (2018)
Aktivace el. čipu
OP (2021)
JKM (2018)

Platba za úkon v roce 2021
139 Kč

Časová náročnost úkonů, plat a režijní
náklady.

35 Kč

Časová náročnost úkonů, plat a režijní
náklady.
Částka byla vypočtena na základě
podkladů od MPO.
Částka byla vypočtena na základě
dotazníkové šetření.
Časová náročnost úkonů, plat a režijní
náklady.
Časová náročnost úkonů, plat a režijní
náklady.
Časová náročnost úkonů, rozložení úkonů
v území, plat a režijní náklady.

VO (2017)

finanční prostředky v rámci
škály
30 500 Kč

ÚP (2019)

2 706 Kč

ŘP (2020)

139 Kč

MÚ (2020)

částka na základě počtu
obyvatel v SO + částka za
úkony14
338 Kč

ŽÚ (2021)

Pro výpočet částky se používá

Časová náročnost úkonů, plat a režijní
náklady.

Občanské průkazy (OP)
Nejedná se o financování kompletní agendy OP, ale pouze té její části, která je právními
předpisy na ORP přenášena. De facto se jedná o „nabrání“ OP a následně o jeho výdej.
Do financování nejsou zohledněny další činnosti spadající podle zákona k výkonu této agendy
(správní řízení apod.), což ovšem představuje pouze malou část celé agendy.
Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu (tzv. "místo nabrání"), obdrží
příspěvek ve výši násobku 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu a
nově 35 Kč za každou aktivaci el. čipu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost, u které byl
inkasován správní poplatek.15 Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o
vydání OP je celý kalendářní rok (1. leden – 31. prosinec 2019). Údaje se o počtech podaných
žádostí se získávají z informačního systému Ministerstva vnitra. Obec tak není zatěžována
novým sběrem dat.

14

Města Brno, Ostrava, Plzeň a Praha jsou financována pouze výkonově. Těmto městům je z důvodu úspor
z rozsahu financována pouze výkonová složka.
15
Správní poplatek za žádost o vydání občanského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a do 24 hodin,
žádost o vydání občanského průkazu s dobou platnosti šest, tři nebo 1 měsíc. Platba za aktivaci elektronické čipu
se týká všech OP.
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Počet žádostí
o vydání OP
od 1. ledna do
31. prosince

Odečítají se ty
žádosti, u nichž
byl inkasován
správní poplatek

139 Kč za
zpracovanou
žádost + 35 Kč za
aktivaci el. čipu
na úřadě

Jednotná kontaktní místa (JKM)
JKM poskytuje bezplatné informace potřebné k tomu, aby klient mohl začít podnikat v ČR
a rovněž kdekoliv v Evropské unii. Další úlohou je zprostředkovat informace a kontakt na
příslušný úřad v ČR i v EU, který se zabývá povolováním konkrétní činnosti. Mimo to JKM zajistí
předání žádostí o vyřízení podnikatelského oprávnění či uznání odborných kvalifikací
příslušným orgánům. Klienti tak vyřídí všechny potřebné formality pro vstup do podnikání na
jednom místě.16
Jednotné kontaktní
místo v rámci obcí ČR
v roce 201917
Brno
Černošice
České Budějovice
Hradec Králové
Jihlava
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Praha 1
Praha 7
Ústí nad Labem
Zlín
Financování JKM vychází z počtu řešených dotazů. Využívají se data od MPO a obce tak nejsou
zatěžovány novým sběrem dat. Rozhodným obdobím je celý kalendářní rok (1. leden –
31. prosinec 2019).

16

Jednotná kontaktní místa byla vytvořena při 15 živnostenských úřadech v souvislosti s přijetím zákona
č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. V návaznosti na tuto úpravu byl také novelizován zákon č. 570/1991
Sb., o živnostenských úřadech, do kterého bylo vloženo ustanovení § 2 odst. 4 – obecní živnostenský úřad plní
také funkci JKM podle zvláštního právního předpisu.
17
Seznam jednotných kontaktních míst je stanoven přílohou vyhlášky č. 248/2009 Sb.
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Počet řešených dotazů je zařazen do rozpětí, od něhož se odvíjí výše příspěvku. Se zvyšujícím
se počtem řešených dotazů se zvyšují navázané finanční prostředky.
Rozpětí zaevidovaných a řešených dotazů klientů

Výše příspěvku v Kč

0 - 25

72 000

26 - 50

144 000

51 - 75

216 000

76 - 100

288 000

101 - 125

360 000

126 - 150

432 000

151 - 175

504 000

176 - 200

576 000

201 - 225

648 000

226 - 250

720 000

251 - 275

792 000

276 - 300

864 000

301 - 325

936 000

326 - 350

1 008 000

351 - 375

1 080 000

376 - 400

1 152 000

401 - 425

1 224 000

426 - 450

1 296 000

451 - 475

1 368 000

476 - 500

1 440 000

501 - 525

1 512 000

526 - 550

1 584 000

551 - 575

1 656 000

576 - 600

1 728 000

601 – 625

1 800 000

Veřejné opatrovnictví (VO)
Občané, kteří mají omezenou svéprávnost a o které se nemůže postarat rodina, jsou
na základě rozhodnutí soudu svěřováni do péče veřejného opatrovníka, tedy do péče obcí.
Veřejné opatrovnictví se týká zletilých osob, které byly zbaveny nebo omezeny na
svéprávnosti. Další informace lze najít na webu MV ČR: www.mvcr.cz/clanek/verejneopatrovnictvi.
Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle
jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem je obvykle 31. březen.
Počty opatrovanců sbírají pracovníci na krajských úřadech. Kraje písemně osloví jednotlivé
obce s žádostí o sdělení počtu opatrovanců v jejich obci. K tomuto rozhodnému dni
je prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu
výkonu veřejného opatrovnictví. Pro lepší organizaci a podporu obcí jsou od roku 2016
12

vyčleněny finanční prostředky na dvě místa metodiků veřejného opatrovnictví na krajských
úřadech. Právě tito pracovníci krajů komunikují s obcemi, aby zajišťovali sběr počtu
opatrovanců na úrovni krajských úřadů. Metodici krajských úřadů v plné míře zabezpečují také
metodickou, kontrolní a koordinačně-organizační činnost vůči obcím ve svém správním
obvodu.
Následně pracovníci kraje data zkompletují a předají vyplněné tabulky Ministerstvu vnitra.
Tyto
tabulky
ministerstvo
zveřejňuje
na
svých
webových
stránkách
(www.mvcr.cz/clanek/verejne-opatrovnictvi), aby obce měly možnost verifikace, korekce či
doplnění nahlášených počtů, a to tak, že kontaktují příslušného pracovníka ministerstva
společně s krajským metodikem. MV doporučuje obcím, aby případné nejasnosti konzultovaly
s krajským metodikem.

Obce do konce
dubna předají
informace o
počtu
opatrovanců
krajským
úřadům.

Krajské úřady
předají do 10 dnů
počty
opatrovanců v
obcích
Ministerstvu
vnitra.

Ministerstvo
vnitra zveřejní
počty
opatrovanců na
svých webovýc
stránkách.

Obce mají do
konce května
možnost
zkontrolovat
vykázané počty
a případně do
poloviny června
údaje opravit.

Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2021 navýšena na 30 500 Kč na opatrovance za rok.
Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby
pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda
osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení
sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu zdržující se v jiných obcích.

Počet veřejných opatrovanců
dle rozhodnutí soudu
(stav k 31. březnu 2020)

Příspěvek 30 500 Kč na
jednoho opatrovance

Územní plánování (ÚP)
V agendě územního plánování se příspěvek na přenesenou působnost stanovuje dle počtu
vydaných závazných stanovisek.18 Závazné stanovisko posuzuje soulad záměrů výstavby nebo
změny stavby s územně plánovací dokumentací a s politikou územního rozvoje.
Využívají se data od MMR a obce tak nejsou zatěžovány novým sběrem dat. Rozhodným
obdobím je celý kalendářní rok (1. leden – 31. prosinec 2019).
Částka pro rok 2021 činí 2 706 Kč za jeden úkon. Počty závazných stanovisek vycházejí
ze statistického zjišťování prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj, které tyto údaje
předává na MV.

18

Úkony podle § 96 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

13

Závazné
stanovisko podle
96 písm. b)
zákona č.
183/2006 Sb

Počet závazných
stanovisek od 1.
ledna do 31.
prosince

2 706 Kč za jedno
stanovisko

Řidičské průkazy (ŘP)
Obec s rozšířenou působností obdrží za žádost o vydání řidičského průkazu (tzv. "místo
nabrání") příspěvek ve výši násobku 139 Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu.
Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu s dobou vydání do pěti
pracovních dnů a také za žádost o vydání nového řidičského průkazu, u kterého byl inkasován
správní poplatek. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání
řidičských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému
Ministerstva dopravy, je období od 1. 1. do 31. 12. 2019.

Počet žádostí
o vydání ŘP
od 1. ledna do
31. prosince

Odečítají se ty
žádosti, u nichž
byl inkasován
správní poplatek

139 Kč za
zpracovanou
žádost

Živnostenské úřady (ŽÚ)
Obec s rozšířenou působností obdrží za každé avízo, tj. změnu a doplnění údajů ze základních
registrů a určených informačních systémů příspěvek ve výši 338 Kč. Rozhodným obdobím pro
stanovení počtu zpracovaných avíz, který je získaný na základě údajů příslušného
živnostenského rejstříku spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu, je období od 1. 1.
do 31. 12. 2019.

Počet zpracovaných avíz od
1. ledna do 31. prosince

338 Kč za zpracované avízo
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HL. MĚSTO PRAHA
Výše příspěvku na přenesenou působnost se stanoví na základě pevné sazby na každých 100
obyvatel trvale bydlících v území, v němž hl. m. Praha vykonává státní správu. Příspěvek je
tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba pro rok
2021 činí 70 683 Kč na 100 obyvatel. Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z dat Českého
statistického úřadu se stavem ke dni 1. 1. 2020.
Nově složky výkonového financování stojí samostatně, nezávisle na příspěvku dle počtu
obyvatel. Jedná se o příspěvek na agendy vydávání OP, ŘP, matriční působnost19, VO, JKM a
ÚP. U těchto agend je příspěvek pro hl. m. Prahu navýšen o částku vypočtenou podle výše
uvedených principů a částek za úkon. Součástí rozpočtové dokumentace je komentář, kde jsou
výkonové složky rozděleny podle městské části, které tuto agendu vykonávají neboť příspěvek pro
hl. m. Praha je převáděn jedinou částkou na účet Magistrátu hl. m. Prahy. Ten jej následně podle
stejných principů rozděluje na jednotlivé městské části.

SLOŽENÍ PŘÍSPĚVKU NA PŘENESENOU PŮSOBNOST
Příspěvek je složen z dílčích částek podle jednotlivých správních rolí obcí podle následujícího
diagramu:

19

Matriční působnost v Praze je z důvodu úspor z rozsahu financována pouze výkonově. Částky za provedené
zápisy a úkon určení otcovství odpovídají výše uvedenému (viz matriční působnost).
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HARMONOGRAM TVORBY PŘÍSPĚVKU NA PŘENESENOU PŮSOBNOST
Ministerstvo vnitra, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy od ledna
aktuálního roku připravuje příspěvek na přenesenou působnost na následující kalendářní rok.
Návrh příspěvku na přenesenou působnost předává na Ministerstvo financí v červenci. V září
je projednáván vládou a následně předán do Poslanecké sněmovny, kde probíhá schvalování
celého státního rozpočtu. V průběhu roku není možné dělat změny v příspěvku.
Leden
vyžádání
podkladů od
ústředních
správních
úřadů

Únor

Březen
Únor

oslovení
krajských úřadů
ve věci
veřejného
opatrovnictví

oslovení MPO
s žádostí o data
za agendu JKM

stažení dat
z informačního
systému o
počtu vydaných
OP a ŘP

Červen/
červenec

Červenec

Duben
vyhodnocení
požadavků
jednotlivých
správních
úřadů

Květen/červen

tvorba finální
podoby
příspěvku

kompletace dat

odevzdání
podkladů
na MF

DISTRIBUCE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Obce obdrží jednu částku, která je součtem všech správních rolí obce a výkonových složek.
Příspěvek se nevyúčtovává a lze ho přirovnat k neúčelové dotaci. Žádná z agend příspěvku není
financována formou účelové dotace. Výše příspěvku se schvaluje v rámci státního rozpočtu,
proto jsou částky neměnné. Mechanismus distribuce finančních prostředků pomocí příspěvku
na výkon státní správy je administrativně nejsnazší cesta jak na straně státu, tak na straně obcí.
Přerozdělení finančních prostředků na jednotlivé odbory/agendy je v kompetenci vedení obce.
Částka, která je zveřejněna na webu MV v sekci příspěvek na přenesenou působnost, proto
nemusí odpovídat skutečné výši obdržené odbory uvnitř obecního úřadu.

Převedení výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku
Za určitých podmínek20 může nastat situace, kdy krajský úřad rozhodne o převedení výkonu
(některé agendy) přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku na jinou obec. V tom
případě náleží odpovídající část příspěvku na výkon státní správy, jež měla obec dostat, té obci,
která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá. A to vždy v poměrné části příspěvku
od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu.
20

Převod výkonu přenesené působnosti mezi obcemi vychází z ustanovení § 65 zák. 128/2000 Sb., zákon o obcích.
V zásadě se tak děje při nečinnosti, kdy obec nemůže vykonávat agendu (nemá zajištěný personál nebo mu chybí
potřebná kvalifikace) či kvalita výkonu není dostatečná.

16

V případě jmenování správce obce Ministerstvem vnitra,21 rozhodne krajský úřad o převedení
poměrné části příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti náležejícího dotčené
obci na obec, kterou nově svým rozhodnutím pověřil k dočasnému výkonu přenesené
působnosti. Převedená část příspěvku odpovídá poměru počtu dní, po které správce obce svou
činnost vykonává k celkovému počtu 365 dnů v kalendářním roce.

TRANSPARENTNOST
Ministerstvo na svém webu zveřejňuje detailní rozdělení příspěvku na výkon přenesené
působnosti pro obce od roku 2006.
https://www.mvcr.cz/clanek/prispevek-na-vykon-statni-spravy-prispevek-na-vykonstatni-spravy.aspx
Zároveň MV ČR na konci roku 2019 zprovoznilo webovou aplikaci k příspěvku na výkon státní
správy v přenesené působnosti, která je uživatelský přívětivá.
https://www.prispevekobce.cz/
Ukázka webové aplikace

21

Jmenování správce obce Ministerstvem vnitra vychází z ustanovení § 98 zák. 128/2000 Sb., zákon o obcích.
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PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍKLAD VÝPOČTU PŘÍSPĚVKU PRO OBEC III. TYPU
Uvedený ilustrativní příklad je výňatkem z tabulky, kterou Ministerstvo vnitra zveřejňuje rozpad příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce.

1 292

3 496 152

2 050

284 950

4 095

Příspěvek zaokrouhleno

Počet živnostenských avíz

1 372 500

Celková suma

Příspěvek součet

Příspěvek řidičské průkazy

45

Příspěvek živnostenské úřady

Počet řidičských průkazů

Živnostenský úřad

Příspěvek územní plánování

49 630

Řidičské průkazy

Počet aktů územního plánování

1 418

Územní plánování

Příspěvek opatrovnictví

1 029 851

JKM

7 409

Opatrovanci

Počet opatrovanců

30 926 608

Příspěvek počet aktivací

45 578 4 864 407 52 196 8 405 837 76 998

Počet aktivací

97 318

JKM

Příspěvek počet žádostí

394

Občanské průkazy

Počet žádostí

723 216

Zvláštní
postavení

Zvláštní postavení*

732

Příspěvek ORP

411 996

Rozšířená působnost

SO ORP

Příspěvek určení otcovství

139

Příspěvek pověřený úřad

Určení otcovství

864 747

Pověřený obecní
úřad

SO POÚ

Příspěvek úmrtí

1 167

Příspěvek stavební působnost

Úmrtí

938 503

SO SÚ

Příspěvek sňatek

1 544 732 46 354

Sňatek

Česká
Lípa

Příspěvek narození

Liberecký
kraj

Narození

1

Stavební působnost

Příspěvek matriční působnost

1

Matriční působnost

SO MÚ

Název ORP

1

Příspěvek základní působnost

Kraj

1

ORP

1

SÚ

561380

POÚ

ZUJ

37 525

ZP

Počet obyvatel

Česká
Lípa

MÚ

Název obce

Základní
působnost

1 384 110 56 394 557 56 394 600

Modré podbarvení názvu obce znamená, že se jedná o ORP (obec III. typu). Sloupec Počet obyvatel ukazuje stav k 1. lednu aktuálního kalendářního roku od
Českého statistického úřadu. Číselný kód ZUJ (základní územní jednotka) značí přiřazené identifikační číslo obce. V tomto případě Česká Lípa vykonává základní
působnost (ZP 1) 22, matriční působnost (MÚ 1), stavební působnost (SÚ 1), je pověřeným úřadem (POÚ 1) a je také obcí s rozšířenou působností (ORP 1), z čehož
plyne, že v součtu dostává finanční prostředky za všechny působnosti (ZP+MÚ+SÚ+POÚ+ORP). Česká Lípa se nachází v Libereckém kraji, a protože je sama ORP,
je název ORP shodný s názvem obce.
Dále v tabulce následují finanční prostředky vztahující se k jednotlivým působnostem. Příspěvek základní působnost je vypočítán na základě vzorce a koeficientů
zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu.23 Příspěvek na matriční působnost je složen ze dvou částí. První část je alokována na základě vzorců a koeficientů
zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu.24 První část je 938 503 Kč.25 Druhá část byla rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů, viz tabulka níže.
Druh úkonu
Zápis v knize narození
Zápis v knize manželství nebo partnerství
Zápis v knize úmrtí
Úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Výše příspěvku na úkon
741 Kč
2 964 Kč
988 Kč
247 Kč

22

Počet úkonů
1 167
139
732
394

Součet
864 747 Kč
411 996 Kč
723 216 Kč
97 318 Kč

Číslo 1 u jednotlivých působností značí, že daná obec působnost vykonává (např. MÚ 1). Pokud je uvedeno číslo 0, znamená to, že obec tuto působnost nevykonává (např. MÚ 0).
Viz kapitola Základní působnost.
24
Viz kapitola Matriční působnost.
25
Obdobný princip jako dosud.
23
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Stavební působnost je vypočtena na základě vzorce a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu.26 Příspěvek na pověřený obecní úřad je rovněž
vypočítán na základě vzorce a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu.27 Příspěvek pro obce s rozšířenou působnost se vypočítává na základě
vzorce.28 Ve sloupci zvláštní postavení je v tomto případě 0, protože Česká Lípa nevykonává zvláštní postavení.
Příspěvek na občanské průkazy je vynásobený počtem žádostí o vydání občanského průkazu (tzv. "místo nabrání") krát 139 Kč za každou přijatou žádost o vydání
občanského průkazu.
Počet žádostí o OP
Počet aktivací el. čipu
Příspěvek na 1 žádost o OP
Příspěvek na aktivaci el.
Příspěvek celkem občanské
čipu
průkazu
7 409
1418
139 Kč
35
1 079 481 Kč
Ve sloupci JKM je v tomto případě 0, protože Česká Lípa nevykonává činnost JKM.
Příspěvek na veřejné opatrovnictví pro obec je násobek paušální platby 29 000 Kč na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni.
Počet VO
Příspěvek na jednoho VO
Příspěvek celkem na VO
45
30 500 Kč
1 372 500 Kč
Příspěvek na agendu územního plánování je přiznán za každé závazné stanovisko vydané v období od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku.
Počet aktů územního plánování
Příspěvek na 1 akt ÚP
Příspěvek celkem na ÚP
1 292
2 706 Kč
3 496 152 Kč
Příspěvek na agendu řidičských průkazů je vynásobený počtem žádostí o vydání řidičského průkazu (tzv. "místo nabrání"). Počet se násobí částkou 139 Kč za
přijatou žádost.
Počet žádostí o ŘP
Příspěvek na 1 žádost
Příspěvek celkem ŘP
2050
139 Kč
284 950 Kč
Příspěvek na agendu živnostenských úřadů je násobkem počtu zpracovaných avíz za období od 1. 1. do 31. 12. 2019 a příspěvku na 1 avízo ve výši 338 Kč.
Počet živnostenských avíz
Příspěvek na 1 avízo
Příspěvek celkem ŽÚ
4095
338 Kč
1 384 110 Kč

26

Viz kapitola Stavební působnost.
Viz kapitola Pověřený obecní úřad.
28
Viz kapitola Rozšířená působnost.
27
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PŘÍLOHA Č. 2 PŘÍKLAD VÝPOČTU PŘÍSPĚVKU PRO OBEC II. TYPU

0

2

61 000

0

0

Příspěvek zaokrouhleno

0

Příspěvek součet

0

Celková suma

Příspěvek živnostenské úřady

0

Živnostenský
úřad

Počet živnostenských avíz

503 067

Příspěvek řidičské průkazy

4 507

Řidičské
průkazy

Počet řidičských průkazů

959 062

Příspěvek územní plánování

SO ORP

Příspěvek ORP

4 507

Územní
plánování

Počet aktů územního plánování

Příspěvek pověřený úřad

4 940

Opatrovanci

Příspěvek opatrovnictví

SO POÚ

20

JKM

Počet opatrovanců

Příspěvek stavební působnost

11 856

Počet aktivací

SO SÚ

12

Příspěvek počet aktivací

Příspěvek určení otcovství

91 884

Příspěvek počet žádostí

Určení otcovství

31

Občanské průkazy

Počet žádostí

Příspěvek úmrtí

0

Zvláštní
postavení

Zvláštní postavení*

Úmrtí

Rozšířená
působnost

Příspěvek sňatek

233 945

Pověřený obecní
úřad

Sňatek

4 507

Stavební působnost

Příspěvek narození

Blansko 1 008 086

Narození

Jihomoravský
kraj

Příspěvek matriční působnost

0

Matriční působnost

SO MÚ

1

Příspěvek základní působnost

1

Název ORP

Kraj

1

ORP

1

SÚ

581291

POÚ

ZUJ

4 507

ZP

Počet obyvatel

Adamov

MÚ

Název obce

Základní
působnost

JKM

Uvedený ilustrativní příklad je výňatkem z tabulky, kterou Ministerstvo vnitra zveřejňuje rozpad příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce.

0

2 873 841

2 873 800

Žluté podbarvení názvu obce znamená, že se jedná o POÚ (obec II. typu). Sloupec Počet obyvatel ukazuje stav k 1. lednu aktuálního kalendářního roku od
Českého statistického úřadu. Číselný kód ZUJ (základní územní jednotka) značí přiřazené identifikační číslo obce. V tomto případě Adamov vykonává základní
působnost (ZP 1) 29, matriční působnost (MÚ 1), stavební působnost (SÚ 1), je pověřeným úřadem (POÚ 1). Není však obcí s rozšířenou působností (ORP 0),
z čehož plyne, že v součtu dostává finanční prostředky za některé působnosti (ZP+MÚ+SÚ+POÚ). Obec Adamov se nachází v Jihomoravském ve správním
obvodu ORP Blansko.
Dále v tabulce následují finanční prostředky vztahující se k jednotlivým působnostem. Příspěvek základní působnost je vypočítán na základě vzorce a koeficientů
zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu.30 Příspěvek na matriční působnost je složen ze dvou částí. První část je alokována na základě vzorců a koeficientů
zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu.31 První část je 233 945 Kč. 32 Druhá část byla rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů, viz tabulka níže.
Druh úkonu
Zápis v knize narození
Zápis v knize manželství nebo partnerství
Zápis v knize úmrtí
Úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Výše příspěvku na úkon
741 Kč
2 964 Kč
988 Kč
247 Kč

29

Počet úkonů
0
31
12
20

Součet
0 Kč
91 884 Kč
11 856 Kč
4 940 Kč

Číslo 1 u jednotlivých působností značí, že daná obec působnost vykonává (např. MÚ 1). Pokud je uvedeno číslo 0, znamená to, že obec tuto působnost nevykonává (např. MÚ 0).
Viz kapitola Základní působnost.
31
Viz kapitola Matriční působnost.
32
Obdobný princip jako dosud.
30

20

Stavební působnost je vypočtena na základě vzorce a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu.33 Příspěvek na pověřený obecní úřad je rovněž
vypočítán na základě vzorce a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu.34 Ve sloupci ORP a zvláštní postavení je v tomto případě 0, protože
Adamov nevykonává působnost ORP, ani zvláštní postavení a rovněž nevykonává agendu OP, JKM, ÚP, ŘP ani ŽÚ. Příspěvek na veřejné opatrovnictví pro obec
je násobek paušální platby 30 500 Kč na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni.
Počet VO
2

33
34

Příspěvek na jednoho VO
30 500 Kč

Viz kapitola Stavební působnost.
Viz kapitola Pověřený obecní úřad.
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Příspěvek celkem na VO
61 000 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 PŘÍKLAD VÝPOČTU PŘÍSPĚVKU PRO OBEC I. TYPU
Uvedený ilustrativní příklad je výňatkem z tabulky, kterou Ministerstvo vnitra zveřejňuje rozpad příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce.

0

Počet živnostenských avíz

Celková suma

Příspěvek zaokrouhleno

0

Příspěvek řidičské průkazy

30 500

Počet řidičských průkazů

1

Živnostenský úřad

Příspěvek součet

0

Řidičské průkazy

Příspěvek živnostenské úřady

0

Příspěvek územní plánování

0

Územní plánování

Počet aktů územního plánování

0

Příspěvek opatrovnictví

0

Opatrovanci

Počet opatrovanců

0

JKM

1 124 041

JKM

Příspěvek počet aktivací

5 297

Počet aktivací

741

Příspěvek počet žádostí

3

Občanské průkazy

Počet žádostí

9 880

Zvláštní
postavení

Zvláštní postavení*

10

SO ORP

44 460

Příspěvek ORP

15

Rozšířená
působnost

SO POÚ

Příspěvek stavební působnost

0

Pověřený
obecní úřad

Příspěvek pověřený úřad

SO SÚ

126 427

Příspěvek určení otcovství

2 431

Určení otcovství

538 649

Příspěvek úmrtí

Jihlava

Úmrtí

Příspěvek matriční působnost

Kraj
Vysočina

Příspěvek sňatek

SO MÚ

0

Sňatek

Příspěvek základní působnost

0

Stavební působnost

Příspěvek narození

Název ORP

1

Narození

Kraj

1

ORP

1

SÚ

586862

Matriční působnost

POÚ

ZUJ

2 362

ZP

Počet obyvatel

Batelov

MÚ

Název obce

Základní
působnost

0

1 874 698

1 874 700

Oranžové podbarvení názvu obce znamená, že se jedná o obec se základní působností (obec I. typu), která vykonává stavební i matriční působnost. Sloupec
Počet obyvatel ukazuje stav k 1. lednu aktuálního kalendářního roku od Českého statistického úřadu. Číselný kód ZUJ (základní územní jednotka) značí přiřazené
identifikační číslo obce. V tomto případě Batelov vykonává základní působnost (ZP 1)35, matriční působnost (MÚ 1), stavební působnost (SÚ 1), ale není
pověřeným úřadem (POÚ 0) ani obcí s rozšířenou působností (ORP 0). V součtu tedy dostává finanční prostředky za uvedené působnosti (ZP+MÚ+SÚ). Obec
Batelov se nachází v kraji Vysočina ve správním obvodu ORP Jihlava.
Dále v tabulce následují finanční prostředky vztahující se k jednotlivým působnostem. Příspěvek základní působnost je vypočítán na základě vzorce a koeficientů
zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu.36 Příspěvek na matriční působnost je složen ze dvou částí. První část je alokována na základě vzorců a koeficientů
zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu.37 První část je 126 427 Kč.38 Druhá část byla rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů, viz tabulka níže.
Druh úkonu
Zápis v knize narození
Zápis v knize manželství nebo partnerství
Zápis v knize úmrtí
Úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Výše příspěvku na úkon
741 Kč
2 964 Kč
988 Kč
247 Kč

35

Počet úkonů
0
15
10
3

Součet
0
44 460 Kč
9 880 Kč
741 Kč

Číslo 1 u jednotlivých působností značí, že daná obec působnost vykonává (např. MÚ 1). Pokud je uvedeno číslo 0, znamená to, že obec tuto působnost nevykonává (např. MÚ 0).
Viz kapitola Základní působnost.
37
Viz kapitola Matriční působnost.
38
Obdobný princip jako dosud.
36
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Stavební působnost je vypočtena na základě vzorce a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu.39 V poli POÚ, ORP i zvláštní postavení je v tomto
případě 0, protože Batelov nevykonává působnost POÚ, ORP ani zvláštní postavení a rovněž nevykonává agendu OP, JKM, ÚP, ŘP ani ŽÚ. Příspěvek na veřejné
opatrovnictví pro obec je násobek paušální platby 30 500 Kč na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni.
Počet VO
1

39

Příspěvek na jednoho VO
30 500 Kč

Viz kapitola Stavební působnost.
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Příspěvek celkem na VO
30 500 Kč

MINISTERSTVO VNITRA ČR, 2020

