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Zápis z 20. jednání Pracovní skupiny Venkov 

Název 20. jednání Pracovní skupiny Venkov 

Datum 15. 12. 2022, 10:00 - 12:30 

Místo 1088 KÚSK, Zborovská 11, Praha 5 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu 1) Příloha č. 1_Pozvánka + program 

2) Příloha č. 2_Prezenční listina 

3) Příloha č. 3_Prezentace: Budoucí změny v uspořádání přenesené 

působnosti 

4) Příloha č. 4_OÚ_karty_gestoři 

5) Příloha č. 5_Prezentace: Program 2022 na podporu provozu 

venkovských prodejen OBCHŮDEK 

6) Příloha č. 6_Odměňování ředitelů 

 

 

1. Zahájení 20. jednání PS Venkov 

Předseda PS Venkov, pan Petr Halada přivítal všechny přítomné členy a hosty na 20. jednání 

skupiny a seznámil je s programem samotného jednání a s přednášejícími. Dotázal se přítomných, zda 

mají zájem program doplnit či upravit, přičemž nebylo námitek. 

Poté již vyzval přednášející k zahájení prezentace. 

 

2. Budoucí změny v uspořádání přenesené působnosti (Mgr. et Mgr. Petr Schlesinger/Mgr. 

David Chvátal)  

 

Pan Petr Schlesinger přestavil své kolegy z Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) – pana Davida 

Chvátala a pana Marka Jetmara. Následně zahájil samotnou prezentaci. Ministerstvo vnitra 

předpokládá, že v průběhu roku 2025 by měla nabýt účinnost rozsáhlá změna - přenesenou působnost 

by vykonávaly takové úřady, které jsou dostatečně velké a vybavené (ideálně 400-450 takových 

POÚ). 

Prvním krokem byla analýza toho, co obce vykonávají (Analýza kompetencí obcí prvního a 

druhého typu – Příloha č. 41). Návrhy změn byly zaslány územním partnerům (reakce již MV 

obdrželo). Změna je zatím vnímána spíše negativně. 

Proběhla mj. diskuse nad správou poplatku – jeho zařazení, co se působnosti týče. 

Prezentace je součástí zápisu jako Příloha č. 3. 

 
1 Jedná o původní pracovní verzi OSR MV ČR, kde ještě nejsou například zapracovány připomínky ze strany resortů či 

SMOČR a SMSČR. Finální verze se může a bude lišit od tohoto materiálu.  
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M. Jetmar doplnil informace o projektu BIGDATA – díky prostředkům z Norských fondům byla 

zpracována metodika reálného pohybu obyvatel. Budou k dispozici data za 4 časové úseky – ukáže 

typy dojížďky do/ území (služby, prací, škol…). Kolik lidí se zdržuje v jednotlivých sídlech (na 

základě dat od operátorů). Úprava administrativních struktur - soustavy „dvojek“ (pozn.: tj. obcí 

druhého typu – obcí s pověřeným obecním úřadem). 

Důležitá je však reálná vybavenost obcí a další sociokulturní hlediska. 

MV spolu s dalšími územními partnery v rámci připravované novelizace zákona č. 128/2000 Sb., 

vepsalo mj. institut „společenství obcí„ dále vytváří pozice „sdíleného úředníka“, který by byl 

organizačně zařazen v tomto společenství (pomáhal by starostům malých obcí v přenesené, samostatné 

působnosti). 

D. Havlík se dotázal, zda budou data o obcích dostupná nebo se jedná o interní materiál MV ČR. 

M. Jetmar zareagoval s tím, že pro starosty nebude problém se k datům dostat (nicméně existuje 

smluvní vztah s poskytovateli dat).   

D. Jiránek poukázal na problém s mírou anonymity u malých obcí. 

M. Jetmar uvedl, že toto je metodicky vyřešeno. Je sledováno 5 nejvýznamnějších 

dojezdových/výjezdových směrů. 

D. Jiránek uvedl, že v souvislosti s plánovanou novelizací Plánu odpadového hospodářství 

Středočeského kraje existuje vazba na osoby hlášené k trvalému pobytu (dnes). Je však velký rozdíl 

mezi osobami, které žijí v místě reálně a které jen formálně.  

D. Jiránek vznesl další dotaz na plánovanou frekvenci sběru dat (např. mimo Norské a jiné fondy), 

případně povinnost operátorů poskytnout potřebná data pravidelně. 

P. Halada se dotázal, jak jsou velké „standardně velké obce“? 

P. Schlesinger uvedl, že podrobněji je problematika popsána a řešena v metodice (analýze). Nicméně 

svou roli hraje mj. počet zaměstnanců daného úřadu, rozsah agendy… 

Pan P. Halada požádal pana P. Schlesingra o účast a prezentaci na PS pro veřejnou správu a 

financování (SMS ČR), za SMS ČR panuje určitá obava ze snížení kompetencí. 

P. Schlesinger dále uvedl, že v rámci prezentovaného návrhu by mělo dojít k podstatnému omezení 

veřejnoprávní smluv – snaha eliminovat na nutné minimum (zamezit plošnému užívání). 

P. Halada upozornil na další aspekt, a to provázanost s digitalizací veřejné správy. 

Pan Petr Schlezinger poděkoval za účast a rozloučil se s přítomnými. 
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Další bod programu přednesla paní Eva Částková. 

 

3. Program 2022 na podporu provozu venkovských prodejen OBCHŮDEK (Ing. Eva 

Částková a Mgr. Kateřina Urbanová Mojsejová, Ph.D.) 

Obsah přednášky je součástí prezentace – viz Příloha č. 5. 

 

P. Halada poděkoval za prezentaci a poznamenal, že vítá tento program. Seznámil přítomné 

s vlastními zkušenostmi a se zkušenostmi ze setkání s vlastníky maloobchodních prodejen.  

Uvedl další současné trendy – prodejní boxy, bezobslužné prodejny 

M. Merhout uvedl vlastní zkušenost z obce Budiměřice, kde zvažují i variantu zajištění nákupu 

telefonicky/osobně (řádově jednotlivci). 

Závěrem tohoto bodu ještě P. Halada požádal přednášející o prezentaci výsledků poté, až bude výzva 

vyúčtována a proplacena. 

 

Poslední bod programu přednesl její předseda, pan Petr Halada. 

 

4. Odměňování zástupců obcí (Mgr. Petr Halada, MBA) 

 
P. Halada spolu s P. Drahovzalem a E. Olšákovou jednali/jednají s panem náměstkem P. Vokáčem 

(MV) a s ředitelem M. Veselým z Odboru kontroly a dozoru (MV) na systémové změně odměňování 

starostů/zastupitelů. 

Předložené návrhy by měly být součástí novely zákona č. 128/2000 Sb. 

✓ požadavek od 1. ledna 2023 navýšení odměn o 15% (neúspěšné); akceptováno 10%; od r. 

2024 opět snaha o navýšení na 15% 

✓ návrh na rozložení odměn dle počtu obyvatel (současná stupnice je hodně diferencovaná) 

✓ požadavek vrácení institutu odměny za výkon agend 

✓ pro uvolněné zastupitele obcí zákonné pojištění (v současné době není) 

✓ automatickou valorizaci odměn uvolněných zastupitelů obcí (nebude vázána na vyhlášení 

vládou) 

✓ automatické proplácení nevyčerpané dovolené po ukončení mandátu 

✓ 13. plat rozpustit do celoročních odměn a umožnit 14. a 15. plat (v současné době 

procedurálně náročné) 

✓ zvýšení odchodné 

Ze strany MV je snaha připomínky zapracovat do konce února 2023.  

P. Halada vyzval přítomné k dalším případným připomínkám či doplnění. Aby mohlo být 

v paragrafovém znění zapracováno do novely zákona o obcích 
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Před koncem jednání se rozloučil pan D. Havlík. 

Následně proběhla diskuze k odměňování ředitelů – podklady jsou součástí Přílohy č. 6.  

 

Pan předseda poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem hezké Vánoce. Následně bylo 20. 

jednání pracovní skupiny ukončeno. 

 

Zapsal/a: Michala Mácová, koordinátor Regionální stálé konference Středočeského kraje 

 

Zápis schválil:  

 

Dne            

  

 

 

 

   Petr Halada v.r. 

         předseda pracovní skupiny

       

 

 


