Zápis z porady Ministerstva vnitra
s řediteli krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy
ze dne 9. září 2021,
Ministerstvo vnitra ČR, Praha
od 10:00 hodin
Poradu Ministerstva vnitra s řediteli krajských úřadů a MHMP zahájil Mgr. Petr Vokáč, náměstek
ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. Přítomným ředitelům
krajských úřadů a MHMP poděkoval za spolupráci, zejména vyzdvihl spolupráci při přípravě voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a součinnost při organizaci školení zástupců obcí
jako vkladatelů informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků
a některých správních úřadů.
Ing. Bc. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly navázal na vystoupení
náměstka Mgr. Petra Vokáče poděkováním za poskytnutí prostor pro školení obcí. Uvedl, že v závěru
roku budou zaměstnanci Ministerstva vnitra školit pracovníky krajských úřadů pro práci s daty
v dozorovém modulu informačního systému.
Vzhledem k tomu, že původně plánovaný termín příští porady koliduje s termínem V. ročníku
konference Moderní veřejná správa v Olomouci, informoval přítomné, že příští pracovní setkání
proběhne již ve středu 3. listopadu 2021. Ing. Bc. Miroslav Veselý požádal ředitele o zaslání podnětů,
které budou zařazeny do programu.

Informace k jednotlivým bodům porady
Aktuální informace k přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
(Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec)
Ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra vyzdvihl intenzivní spolupráci s krajskými úřady. Ve svém
příspěvku se věnoval otázce financování zvláštního způsobu hlasování a vyplácení příspěvku při jeho
aplikaci. Uvedl, že příspěvek bude vyplácen i v případě, že zvláštní způsob hlasování aplikován
nebude. Od srpna jsou zpřístupněny nové webové stránky, kde je soustředěn kompletní metodický
materiál. Ve věci nákupu osobních ochranných pomůcek pro členy volebních komisí bude
publikována samostatná směrnice. Distribuce volebních lístků je plánována na dny 7. 9. - 23. 9. 2021.
Ředitel odboru voleb se věnoval dotazu JUDr. Ivany Křečkové, který byl zaslán předem e-mailem jako
podnět k jednání, týkajícího se poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o poskytování
informací, spočívající v požadavku poskytnutí podaných kandidátních listin před jejich registrací.
Uvedl, že konkrétně dosud nebylo konzultováno s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který plní
metodickou roli při výkladu zákona o ochraně osobních údajů. Ministerstvo vnitra požádá úřad
o oficiální stanovisko a následně bude odpověď rozeslána na všechny krajské úřady.
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Informace ke zřizování výborů pro národnostní menšiny v návaznosti na Sčítání lidu 2021
(Ing. Bc. Miroslav Veselý)
Ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly popsal jednání, které vedlo Ministerstvo vnitra
s Úřadem vlády ČR a Českým statistickým úřadem. Výsledkem jednání je metodika týkající se
posuzování podílu národnostních menšin v obcích a postupu při zřizování výborů pro národnostní
menšiny a označování ulic cizojazyčnými názvy. Metodika bude po zveřejnění výsledků sčítání lidu
doplněna o konkrétní výčet obcí, zaslání předpokládáme nejpozději do 30. června 2022.

Aktuální informace k odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků
(Ing. Bc. Tomáš Pösl)
Dalším bodem zařazeným do programu porady byla informace Ing. Bc. Tomáše Pösla, vedoucího
oddělení kontroly odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. V rámci
meziresortního připomínkového řízení byly vypořádány dvě zásadní připomínky k návrhu zvýšení
odměn zastupitelům o 5 %. Ministerstvo vnitra připravilo návrh v časovém předstihu, snahou bylo
zajistit obcím a krajům informaci před schvalováním rozpočtů na rok 2022.
Dále byli ředitelé krajských úřadů a MHMP informováni o úpravě plánu kontrol Ministerstva vnitra
a bylo jim vysloveno poděkování za spolupráci při přípravě standardů kontrol vykonávaných
krajskými úřady na obcích. Ministerstvo vnitra plánuje uspořádat k problematice standardů kontrol
pracovní jednání formou kulatého stolu.
Ing. Jaroslav Folprecht poděkoval za přístup Ministerstva vnitra ve věci přípravy novelizace nařízení
vlády č. 318/2017 Sb.

Představení modulu dozoru informačního systému Sbírka právních předpisů územních
samosprávných celků
(Mgr. Roman Radosta, Ing. Aleš Crkva)
Následná prezentace Mgr. Romana Radosty, vedoucího oddělení Sbírky právních předpisů územních
samosprávných celků odboru veřejné správy, dozoru a kontroly shrnula informace o informačním
systému jako celku a především o plánovaných školeních vkladatelů (obcí), které budou do konce
roku probíhat v jednotlivých krajích. Zájem o zajištění školení projevily i některé dobrovolné svazky
obcí.
Ing. Jaroslav Folprecht vznesl otázku, zda se v budoucnu předpokládá spojení informačního systému
Sbírky právních předpisů ÚSC se systémem eSbírky. V odpovědi bylo sděleno, že systém Sbírky
právních
předpisů je připravován jako kompatabilní s eSbírkou, po uplynutí tříletého přechodného období
bude o spojení systémů jednáno.
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K aktualizaci prováděcích předpisů v oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných
celků (Mgr. Jan Roneš)
Po přestávce k danému tématu přednesl svůj příspěvek Mgr. Jan Roneš, vedoucí oddělení vzdělávání
územní veřejné správy odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Dále podal předběžnou informaci,
že Ministerstvo vnitra zahájí práci na komplexní úpravě vzdělávání úředníků územních
samosprávných celků, po volbách do Poslanecké sněmovny bude k tématu otevřena široká diskuze.

Aktuální informace z Institutu pro veřejnou správu Praha (JUDr. Anna Doležalová)
Ředitelka Institutu pro veřejnou správu Praha se ve svém příspěvku věnovala otázce školení
a zkouškám odborné způsobilosti úředníků v řízení o přestupcích na základě zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Poděkovala ředitelům krajských úřadů za spolupráci při
organizaci zkoušek v krajích, uvedla, že do konce kalendářního roku je vypsáno dalších 58 termínů
pro konání zkoušky, zkoušku by mělo konat více než 900 úředníků.

Aktuální informace z odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
(Ing. Mgr. David Sláma)
Ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy se věnoval především podnětům,
které vzešly z jednání Komise Asociace krajů - Grémia ředitelů krajských úřadů v srpnu 2021.
Prezentace k výši příspěvku na výkon přenesené působnosti bude připravena na listopadovou poradu
(avizovaný termín 3. listopadu 2021). Financování veřejného opatrovnictví je řešeno výkonovou
platbou. Stanovisko Ministerstva vnitra je přílohou zápisu.
Mgr. Ing. David Sláma dále prezentoval postup ministerstva ve věci požadavku na navýšení příspěvku
na výkon státní správy v souvislosti s převodem majetku Lesů ČR, s.p. S navýšením platby se obecně
nepočítá, dochází k převodu pouze zanedbatelného území. Výjimkou je Liberecký kraj (do správy se
převádí cca 22 000 ha pozemků).
Zásadní část příspěvku věnoval přednášející postupu při aplikaci ustanovení nového stavebního
zákona. Je třeba definovat přesný rozsah agend, který bude převáděn ze stávajících stavebních
úřadů. K jednání bylo vyzváno Ministerstvo pro místní rozvoj.
Mgr. Martina Vránová v souvislosti s vystoupením Mgr. Ing. Davida Slámy upozornila na
problematiku administrací řady grantových schémat, která se u dotačních titulů přenáší ze státní
úrovně na kraje. Řada úkolů vyplyne z plnění Národního fondu obnovy. Je velmi nekoncepční, pokud
krajské úřady nemají k dispozici alespoň základní přehled grantových schémat, která např.
v následujících dvou letech připravují centrální orgány k předání na úroveň krajů a samozřejmě i
seznam připravovaných nových grantových schémat. Ředitelé krajských úřadů by uvítali součinnost
Ministerstva vnitra při koordinaci sběru dat k plánovaným grantovým schématům od centrálních
orgánů tak, aby se v dostatečném časovém předstihu mohli na administraci dotací připravit. Mgr. Ing.
David Sláma přislíbil zajištění součinnosti - budou osloveny resorty s žádostí o zaslání požadovaných
přehledů a v rámci žádosti bude apelováno na komunikaci s krajskými úřady.
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Ing. Jaroslav Folprecht směřoval své krátké hodnocení zpět k novému stavebnímu zákonu; dochází
k demontáži spojeného modelu výkonu veřejné správy, patrný je tlak na přechod dalších agend ze
spojeného modelu právě s využitím změnových zákonů nového stavebního zákona.

Aktuální informace k rekodifikaci stavebního práva
(Ing. Ivana Jakoubková)
Ředitelka územně a stavebně správního odboru Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Ivana Jakoubková
využila možnosti připojit se k jednání dálkově a v rámci svého příspěvku komentovala připravenou
prezentaci. Informovala přítomné, že Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně pracuje na revizi
změnových zákonů - jednotlivé resorty budou v blízké době požádány o součinnost.
Do diskuze se přihlásil Ing. Jaroslav Folprecht se žádostí o svolání mezioborového jednání - kulatého
stolu za účasti Ministerstva vnitra jako gestora správního řádu, Ministerstva pro místní rozvoj jako
gestora stavebního zákona a zástupců krajských úřadů k problematice aplikace správního řádu ve
stavebním řízení (v předem určených modelových situacích). Ing. Bc. Miroslav Veselý reagoval
příslibem, že Ministerstvo vnitra pracovní jednání zorganizuje.
Dalším požadavkem, který vzešel z diskuze týkající se dopadů aplikace nového stavebního zákona do
praxe úřadů, byla žádost o zprostředkování jednání se zástupci sekce pro státní službu Ministerstva
vnitra. Ředitelé krajských úřadů uvítají jednání o přechodu úředníků územních samosprávných celků
do státní služby.

Závěr
Ing. Bc. Miroslav Veselý přítomné informoval o termínu příští porady, poděkoval všem vystupujícím,
hostům a účastníkům porady za účast, a vyzval je k zaslání případných témat na další poradu.

Termín konání příští porady: 3. listopadu 2021 od 10:000 hodin v budově Ministerstva vnitra Centrotex
Případné náměty na poradu zasílat na e-mail: odbordk@mvcr.cz

Schválil:

Mgr. Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy
a územní samosprávy

Praha 30. září 2021
Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
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Seznam příloh
1)
2)
3)
4)
5)

Prezentace - Aktuální informace k odměňování členů zastupitelstev ÚSC
Prezentace - Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů
Prezentace - Aktuální informace v oblasti vzdělávání úředníků ÚSC
Prezentace - Stavební správa podle nového stavebního zákona
Informace - Převody majetku mezi Lesy České republiky, s.p. a Vojenskými lesy a statky,
s.p. (OSR)
6) Metodika pro ustavení výborů pro národnostní menšiny a pro označování ulic (ODK)
7) Stanovisko MV k veřejnému opatrovnictví (OL)
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