
Novinky z pohledu úseku veřejné 

správy Ministerstva vnitra

Mgr. Jana Vildumetzová

Náměstkyně ministra pro řízení sekce veřejné správy

Ministerstvo vnitra

Den malých obcí, Praha

1. března 2016



Minulý rok se například podařilo…
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Řešení možnosti obcí získávat údaje z registru obyvatel např. pro gratulace
při životním jubileu

Navýšení odměn pro volené zastupitele obcí a krajů o 3,5 % od dubna 2015

Prosazení transpoziční novely zákona o svobodném přístupu k informacím

Zahájení přípravy nové právní úpravy odměňování zastupitelů ÚSC (byla 
ustavena pracovní skupina, která zahájila činnost na přípravě změny zákonů 
o ÚSC)

Navýšení celkového objemu prostředků na příspěvek 

Další navýšení od ledna 2016 o 3 %

Aktuálně je ukončováno meziresrotní připomínkové řízení.

Příslib MF k navýšení o 5 % pro příští rok
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Zahájení řešení vysokého počtu obyvatel evidovaných na ohlašovnách (připraven 
návrh věcného záměru zákona o evidenci obyvatel)

Snaha řešit problematiku veřejného opatrovnictví (připravena metodická příručka 
pro obce jako veřejné opatrovníky)

Zefektivnění výdajových pracovišť a snižení cen UNO, potlačení místní 
příslušnosti při vydávání cestovních dokladů od ledna 2016

Plnění koordinační role Ministerstva vnitra skrze Radu vlády pro veřejnou správu

Posílení dialogu a spolupráce s obcemi v oblasti sociálního vyloučení (distribuce 
kuchařky) 

Zavedení registru přestupků

Realizováno šetření na obcích



Veřejné opatrovnictví
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Územní členění a skladebnost

obec Sychrov
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Kvalita a dostupnost: Úřední 

hodiny
Jaké máte na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů 

úřední hodiny?

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření N= 224 (2015)
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Co nás např. čeká dál…
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Příprava věcného záměru zákona o administrativním členění státu

Snaha o sjednocení pracovišť na vydávání dokladů (OP, CD, ŘP)

Zvýšení kvality vzdělávání úředníků – nová filozofie vzdělávání v oblasti 
správních řízení, reakreditace vzdělávacích společností

Hodnocení jednotlivých úřadů z hlediska proklientského přístupu

Příprava pilotního projektu mobilního pracoviště vyřizování agendy dokladů



Děkuji za pozornost
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