Zápis
z porady Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy,
dozoru a kontroly se zástupci krajských úřadů,
ústředních správních úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv,
Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR,
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů a dalších subjektů,
konané dne 7. září 2021 od 9,30 hodin.

1)

Úvodní slovo
Ing. Bc. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra, přivítal účastníky pravidelné porady a seznámil přítomné s jejím
programem.

2)

Financování výkonu přenesené působnosti v roce 2022
Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné
správy Ministerstva vnitra, informoval o výši příspěvku na výkon státní správy
poskytovaném obcím, krajům a hlavnímu městu Praze.
Více v příloze č. 1.

3)

Aktuální stav přípravy Sbírky právních předpisů územních
samosprávných celků a některých správních úřadů
Ing. Bc. Miroslav Veselý společně s Mgr. Romanem Radostou, vedoucím
oddělení Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, představili informační systém Sbírky
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.
Ing. Bc. Miroslav Veselý zdůraznil, že ministerstvo bude správcem tohoto
informačního systému. Ministerstvo vnitra připravuje a v nejbližší době zahájí
proškolování uživatelů informačního systému Sbírky právních předpisů územních
samosprávných celků a některých správních úřadů.
Podrobněji v příloze č. 2.
V souvislosti s dotazem k rejstříku převodu agend v rámci diskuze je k zápisu
přiložen aktuální návod k rejstříku převodu agend (viz příloha č. 10).
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4)

Aktuální stav rekodifikace stavebního veřejného práva
Ing. Ivana Jakoubková, ředitelka odboru územně a stavebně správního
Ministerstva pro místní rozvoj, v úvodu svého vystoupení představila zákon č.
283/2021 Sb., stavební zákon, s postupným nabýváním účinnosti, a zákon č.
284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního
zákona. Podrobněji se věnovala institucionálním a personálním otázkám při vzniku
Nejvyššího stavebního úřadu.
Více v příloze č. 3.

5)

Informace k nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a
správě
Ing. Lenka Dufková, vedoucí oddělení mzdověprávního odboru pracovněprávní
legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, referovala o katalogu prací
a aktuálním stavu jeho novelizace.
Podrobněji v příloze č. 4.

6)

Uznávání rovnocennosti vzdělávání pro účely zvláštní odborné
způsobilosti pro výkon správních činností při sociálně-právní ochraně
dětí v návaznosti na požadavky standardů kvality
Mgr. Martin Roth, z oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb
pro rodiny a děti odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a
sociálních věcí, se ve svém vystoupení věnoval podrobně otázkám uznávání
rovnocennosti vzdělávání pro účely zvláštní odborné způsobilosti pro výkon
správních činností při sociálně-právní ochraně dětí v návaznosti na požadavky
standardů kvality. Současně upozornil na společné stanovisko Ministerstva práce
a sociálních věcí a Ministerstva vnitra k této problematice, které bylo rozesláno
v srpnu 2019 všem vedoucím odborů sociálních věcí krajských úřadů a Magistrátu
hlavního města Prahy a také všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností
pod čj. MPSV-2019/138064-231.
Podrobněji v příloze č. 5.
PhDr. Melanie Zajacová, vedoucí oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání
odboru sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí,
navázala na vystoupení Mgr. Martina Rotha s problematikou postavení sociálních
pracovníků.
Podrobněji v příloze č. 6.
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7)

Výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
od 1. ledna 2022
Ing. Bc. Tomáš Pösl, vedoucí oddělení kontroly odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra, v krátkosti předal informace k aktuálnímu stavu
návrhu novely nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků. Podrobněji v příloze č. 7.
Ing. Bc. Tomáš Pösl upozornil, že Ministerstvo vnitra dne 14. dubna 2021 vydalo
k otázkám převodu nevyčerpané dovolené na začátku a na konci uvolnění pro
výkon funkce člena zastupitelstva územního samosprávného celku své stanovisko
č. 2/2021, které je dostupné na webových stránkách ministerstva:
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/stanoviska-odk-2021.aspx.

8)

Poznatky z kontrolní činnosti Ministerstva vnitra
Ing. Bc. Tomáš Pösl seznámil účastníky porady s nejčastějšími nedostatky
zjišťovanými při kontrolách výkonu samostatné působnosti obcí.
Podrobněji v příloze č. 8.

9)

Aktuální informace v oblasti vzdělávání úředníků ÚSC
Mgr. Jan Roneš, vedoucí oddělení vzdělávání územní veřejné správy odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, se věnoval právní úpravě
vzdělávání úřadníků územních samosprávných celků a zabýval se otázkami
spojenými s aktuálním stavem této legislativy.
Podrobněji v příloze č. 9.

10) Aktuální informace z Institutu pro veřejnou správu Praha

Mgr. Dušan Zouhar, MBA, LL.M., náměstek pro vzdělávání a rozvoj Institutu pro
veřejnou správu Praha, opakovaně upozornil účastníky videokonference na vysoké
počty osob, které musí složit zkoušku podle zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění podzějších předpisů.
V případě vyššího počtu zájemců z jednoho území o vykonání zkoušky, vyplývající
z přestupkového zákona, nabídl možnost konání přezkoušení přímo v regionech
např. v prostorách krajských úřadů nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností.
Více na https://www.institutpraha.cz/.

11) Závěr
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Závěrem Ing. Bc. Miroslav Veselý poděkoval všem vystupujícím, hostům
a účastníkům videokonference.
Zvukový záznam porady včetně diskuzí k jednotlivým tématům je dostupný
na https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/porada-odk-se-zastupci-krajskych-uradu-adalsich-spolupracujicich-subjektu-konana-dne-7-9-2021.aspx
V průběhu porady Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, se
zástupci krajských úřadů, ústředních správních úřadů, Kanceláře veřejného
ochránce práv, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Sdružení
tajemníků městských a obecních úřadů a dalších subjektů, která se konala formou
videokonference dne 1. června 2021, byla diskutována problematika veřejného
opatrovnictví v souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, sp. zn. Komp
3/2018-87, ze dne 6. května 2021. Informace odboru legislativy a koordinace
právních předpisů Ministerstva vnitra k výše uvedenému rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu tvoří přílohu č. 11.
Zápis včetně všech příloh obdrží účastníci porady a současně bude dostupný na
webových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/poradyodk-se-zastupci-ku-a-dalsich-spolupracujicich-subjektu.aspx.
Další porada Ministerstva vnitra se zástupci krajských úřadů, ústředních správních
úřadů, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení
místních samospráv ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů a dalších
subjektů, se bude konat v úterý 1. března 2022.

Ing. Bc. Miroslav Veselý
ředitel odboru
v z. Mgr. Jan Roneš
vedoucí oddělení
vzdělávání územní veřejné správy
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Přílohy k zápisu z porady ze dne 7. 9. 2021:
1) Prezentace Ministerstva vnitra „Příspěvek na výkon státní správy poskytovaný
obcím, krajům a hlavnímu městu Praze“.
2) Prezentace Ministerstva vnitra „Sbírka právních předpisů ÚSC a některých
správních úřadů“.
3) Prezentace Ministerstva pro místní rozvoj „Stavební správa podle nového
stavebního zákona“.
4) Prezentace Ministerstva práce a sociálních věcí „Informace k nařízení vlády
o katalogu prací ve veřejných službách a správě“.
5) Prezentace Ministerstva práce a sociálních věcí „Uznávání rovnocennosti
vzdělání pro účely zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností
při sociálně-právní ochraně dětí v návaznosti na požadavky standardů kvality“.
6) Prezentace Ministerstva práce a sociálních věcí „Sociální pracovník na úřadu
– odborné předpoklady“.
7) Prezentace Ministerstva vnitra „Aktuální informace k odměňování členů
zastupitelstev ÚSC“.
8) Prezentace Ministerstva vnitra „Nejčastější nedostatky zjišťované při
kontrolách výkonu samostatné působnosti obcí“.
9) Prezentace Ministerstva vnitra „Aktuální informace v oblasti vzdělávání
úředníků ÚSC“.
10) Informace Ministerstva vnitra, odboru eGovernmentu: „Aktuální návod
k rejstříku převodu agend“.
11) Informace Ministerstva vnitra, odboru legislativy a koordinace předpisů,
o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci veřejného opatrovnictví.
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