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Vážený pane řediteli,
dne 23.12. 2011 byl našemu úřadu pomocí datové schránky doručen dopis týkající se
Registru práv a povinností – oznámení o registraci agendy dle ustanovení zákona 11/2009
Sb. o Základních registrech ve znění pozdějších předpisů.
Chybějící činnostní role
Na základě tohoto zákona byla provedena registrace několika agend. Některé z těchto
agend však neobsahují kompletní výčet činnostních rolí:
Agenda A750 – Regulace reklamy v působnosti MPO neobsahuje činnostní roli
„Projednávání přestupků a správních deliktů“
V této agendě chybějí činnostní role dle § 7d a § 8 – 8c zákona č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů - projednávání
pořádkových pokut a projednávání správních deliktů.
Agenda A397 – Cenová regulace a kontrola neobsahuje činnostní roli „Odvolací,
přezkumné řízení a obnova řízení – odvolací orgán“
V této, ale i v dalších agendách, chybí činnostní role zejména dle § 67 odst. 1 písm. a), c)
a e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:
Dle odst. 1 Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou
zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad:
a) přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů,
pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví
jinak, (tj. i rozhodnutí obecního úřadu),
c) poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
e) provádí podle zvláštního právního předpisu kontrolu výkonu přenesené
působnosti obcí, (tj. dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů)
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Kompletní chybějící agendy
Zcela postrádám některé agendy, jako je např. Agenda o Uzavírání veřejnoprávních
smluv s činnostní rolí krajských úřadů dle § 63 a § 65 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů nebo dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění
pozdějších předpisů.
Dle § 63 a § 65 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
§ 63 odst. 1 Obce, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním
obvodu obce s rozšířenou působností, mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níž
budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené
působnosti pro orgány jiné obce (jiných obcí), která je (které jsou) účastníkem veřejnoprávní
smlouvy. Předmětem veřejnoprávní smlouvy nemůže být přenesená působnost, která je na
základě zákona svěřena orgánům jen některých obcí. K uzavření veřejnoprávní smlouvy je
třeba souhlasu krajského úřadu.
§ 65 odst. 1 Neplní-li orgán obce povinnost podle § 7 odst. 2, rozhodne krajský úřad, že pro
ni bude přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti vykonávat pověřený obecní
úřad, do jehož správního obvodu patří. Krajský úřad zároveň rozhodne o převodu příspěvku
na výkon přenesené působnosti. Rozhodnutí vydává krajský úřad v přenesené působnosti;
při jeho vydávání se nepostupuje podle správního řádu.
Dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů
Dle § 3a odst. 1 Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v
témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila,
veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly
stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii
nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.
Dle § 3a odst. 2 Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 vyžaduje ke svému uzavření nebo
změně obsahu souhlasu krajského úřadu. O udělení souhlasu rozhoduje krajský úřad v
přenesené působnosti ve správním řízení podle zvláštního zákona.
Závěrem
Žádám tedy, aby k předloženým agendám, byly doplněny činnostní role, které tam nejsou
uvedeny a které v dané agendě krajské úřady vykonávají, a to zejména v metodické a
kontrolní činnosti.
Chtěl bych připomenout, že metodická činnost a kontrola obcí v jednotlivých oblastech
přenesené působnosti tvoří poměrně velkou část činnosti v jednotlivých agendách a
jednotlivá ministerstva se zajímají, zdali metodická i kontrolní činnost je vykonávána, a to co
do četnosti, tak i do rozsahu.

S pozdravem

Ing. Milan Zemaník
ředitel krajského úřadu
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