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Vážená paní místopředsedkyně, 
vážený pane předsedo, 
vážený pane řediteli, 
 
 
 dne 26. září 2012 projednávala vláda návrh změny zákonů o územních 
samosprávných celcích, předložený v návaznosti na Strategii vlády v boji proti 
korupci na období let 2011 a 2012. Projednávání tohoto materiálu však bylo 
přerušeno do konce listopadu 2012 a vláda současně uložila ministrovi vnitra, aby 
v součinnosti s místopředsedkyní vlády vytvořil pracovní skupinu k dořešení 
stávajících rozporů v návrhu zákona se zástupci Svazu měst a obcí. Vláda k tomuto 
kroku přistoupila v návaznosti na dopis předsedy Svazu měst a obcí, adresovaný 
předsedovi vlády, v němž Svaz s odkazem na legislativní pravidla vlády požaduje 
vrácení materiálu do mezirezortního připomínkového řízení, a to s ohledem na 
zásadní změny, jichž materiál doznal v průběhu legislativního procesu.  
 
 K projednání požadavku Svazu měst a obcí České republiky si Vás, případně 
Vámi určeného zástupce, dovoluji pozvat na společné setkání, které se uskuteční 
dne 23. října 2012 od 9:00 v zasedací místnosti č. 170 budovy Ministerstva vnitra 
na nám. Hrdinů 3, Praha 4. Aktuální znění legislativního návrhu je dostupné na 
webové stránce Úřadu vlády ((http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid= 
RACK8NFKFX8Y, záložka „přílohy“). 
 
 Děkuji za spolupráci 
 
 

Mgr. Ondřej Veselský 
podepsáno elektronicky 

 
dle rozdělovníku 
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Rozdělovník: 
 
Vážená paní 
Mgr. Karolína Peake 
místopředsedkyně vlády České republiky, 
předsedkyně Legislativní rady vlády a  
předsedkyně Vládního výboru pro koordinace boje s korupcí 
Úřad vlády České republiky 
Praha 
 
(dodáním do datové schránky)  
 
Vážený pan 
Ing. Dan Jiránek 
předseda Svazu měst a obcí České republiky 
Svaz měst a obcí České republiky 
Praha 
 
(dodáním do datové schránky) 
 
Vážený pan 
Josef Bartoněk 
předseda Sdružení místních samospráv České republiky 
Sdružení místních samospráv 
Zlín 
 
(elektronicky na e-mail info@smscr.cz a předseda@smscr.cz)  
 
Vážený pan 
JUDr. Michal Hašek 
předseda Asociace krajů České republiky 
Asociace krajů České republiky 
Praha 
 
(elektronicky na e-mail indrova@asociacekraju.cz)  
 
Vážený pan 
Jan Zikl 
ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování 
Ministerstvo financí 
Praha 
 
(dodáním do datové schránky) 
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