
 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
Vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku, 
 
 
je zřejmé, že obdržené datové zprávy o registraci agend obsahující právní formulace dle dikce zákona 
působí uživatelsky nepřívětivě – jejích hlavním smyslem je totiž upozornit na zákonnou povinnost 
orgánů veřejné moci (OVM – ve vašem případě obcí)  při registraci (změně) agendy. Formulář pro 
oznámení působnosti MV je již přívětivější a umožňuje lepší orientaci v přednastavených informacích. 
Úplná metodika registrace agend a registrace OVM (obce) pro výkon agendy (verze 1.5.) je umístěna 
na portálu SZR: http://www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti, kde naleznete potřebné 
informace.   
 
Nezodpovězené dotazy či nejasnosti technického i obecného charakteru směrujte, prosím, do 
schránky uživatelské podpory: podpora@szrcr.cz. V pracovních dnech v době mezi 9.00 – 
16.00 nás můžete kontaktovat na tel čísle: 236 031 758. 
 
Pro potřebu rychlé informace k procesu oznamování působnosti jsme pro vás vypracovali následující  
 

„Kompendium metodiky pro proces oznámení působnosti“ 
 
Kdo co dělá: 
  

      Ohlášení agend = ústřední správní úřady (USU) 
      Odstranění nedostatků v ohlášení = MV  
      Registrace agend = MV 
      Sdělení o registraci agendy USU = MV  
      Sdělení o registraci agendy OVM (obce) = MV 
      Zveřejnění  údajů o agendě na Portálu VS = MV 
      Oznámení působnosti v agendě = OVM (obec) 
      Odstranění nedostatků oznámení = MV 
      Registrace OVM (obce) v agendě = MV 
      Sdělení o registraci OVM (obce) = MV 
      Zveřejnění údajů o OVM (obce) v agendě = MV 

  
Úkon „oznámení působnosti OVM (obce) v agendě“ ve skutečnosti není tak náročný či složitý:  
  
1. co se žádá: 
 
a) přihlásit se do formuláře MV,  
b) vyplnit ve formuláři počet úředních osob v činnostech, které vykonáváte,  
c) pomocí tlačítka „odeslat“ (ve formuláři) údaje o počtu úředních osob odeslat do systému RPP. 
 
2. k čemu to je : 
 
a)      k nastavení oprávnění Vašeho OVM (obce) k  přístupu k datům veřejné správy (podstatná část 

těchto dat je referenční, tj. právně validní, není potřeba je ověřovat, po 1. 7. 2012 se nesmí 
vymáhat po občanech), 

b)      k zapojení do systému navázaného na legislativní proces, tj. o každém vzniku či změně zákona, 
pokud se týká Vaší činnosti, se dozvíte  jednorázově datovou zprávou, 

c)      ve formuláři budou informace trvale uloženy ve Vašem účtu a Vy tak získáte trvalý přehled o 
činnostech (působnostech ze zákona) Vašeho OVM (obce). 
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3. aktuálně dva nejčastější dotazy: 
 
  
a)      „činnost sice máme ze zákona vykonávat, ale nikdo ji nevykonává“…“nebylo by to hospodárné“... 

„sporadická činnost“ – ve formuláři bude po 20. 1. 2012 možnost vyplnit i nulu 
b)      činnost nemáme podle zákona vykonávat, „ohlašovatel se spletl“ – upozornit nejlépe přímo 

ohlašovatele, pokud se potvrdí, dojde ke změně v již registrované agendě a následně i ve Vašem 
formuláři.  

 
Podle dosavadních zkušeností s implementací ICT ve veřejné správě jsme přesvědčeni, že se Vám 
zvláště v tomto případě naše současné společné úsilí v budoucnu bohatě vyplatí.  
 
 
 S pozdravem a přáním úspěchu 
 správce RPP 
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