Financování výkonu agendy „Jednotných kontaktních míst“
v roce 2018 formou příspěvku

odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Ministerstvo vnitra

Návrh nového způsobu financování výkonu agendy
Jednotných kontaktních míst (JKM) připravují společně
zástupci MPO, MF a MV po dobu bezmála jednoho
roku.
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Právní prostředí

JKM byla vytvořena při 15 živnostenských úřadech v souvislosti s přijetím
zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, transponujícím příslušnou
směrnici EU, přičemž obsah činnosti těchto míst upravuje § 13 a násl. tohoto
zákona (podle § 13 odst. 1 jsou těmito místy mj. obecní živnostenské úřady,
určené prováděcím právním předpisem – vyhláškou pod č. j. 248/2009 Sb.).
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.
Zákon o živnostenských úřadech pak v § 6 odst. 3 uvádí, že činnost
živnostenských úřadů je výkonem přenesené působnosti.
Nově panuje shoda zástupců MPO, MV a MF, že by agendu JKM (je-li
přenesenou působností), měl pokrývat příspěvek státu na výkon přenesené
působnosti.
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Právní prostředí

Dosud je výkon činností JKM pokrýván
účelovými dotacemi ze strany MPO.

zvláštními

K novému způsobu financování přenesené působnosti
výkonu činností JKM formou příspěvku dojde poprvé
od roku 2018.
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Konkrétní způsob financování
MV navrhlo několik variant možných způsobů financování, z nichž
MPO zvolilo variantu modifikaci současného stavu financování JKM s
určením nového rozpětí, ve které je posílen prvek výkonového financování.
Zvolená varianta odráží snahy o naplnění cílů spojených s plněním úkolů
Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 –
2020 (viz UV č. 21/2015 a další), konkrétně specifického cíle 2.4 – Úprava
a optimalizace systému financování přeneseného výkonu státní správy, tj.
„zefektivnění a větší adresnost a transparentnost financování přeneseného
výkonu státní správy v území a potlačení nedostatků současného způsobu
financování“.
JKM budou financována obdobným způsobem, jako je od roku 2017
financováno veřejné opatrovnictví, tj. poukázán adresně každé obci, kde je
JKM dislokováno.
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Proces tvorby příspěvku na výkon agendy JKM na rok 2018

 MV budou ze strany MPO předány podklady pro tvorbu konkrétní podoby
příspěvku ve prospěch JKM v termínu do 15. června.
 Jako podklad pro přiznání příspěvku na rok 2018 poslouží údaje
vykázané JKM od 1. 1. do 31. 12. 2016.

 MV požaduje verifikaci obdržených údajů za JKM z úrovně MPO (tj.
JKM postupují údaje MV prostřednictvím MPO, kde se údaje shromažďují
a posléze přepošlou MV).
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Děkuji za pozornost

