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Sbírka právních předpisů ÚSC a                  
některých správních úřadů

➢ Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů byla spuštěna

1. ledna 2022.

➢ do 3. dubna 2022 vloženo 4 608 OZV od 964 obcí a krajů a 757 nařízení

od 253 obcí, krajů či správních úřadů.

➢ Od 1. ledna 2022 povinnost vyhlašovat nové právní předpisy a

zveřejňovat vybrané dokumenty.

➢ Do 31. prosince 2024 povinnost vložit stávající (platné) právní předpisy.

Právní předpisy, jež nebudou vloženy, pozbývají platnosti.

➢ K dnešnímu dni informační systém registruje stovky aktivních

odběratelů notifikací.
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NÁRŮST POČTU VLOŽENÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK A NAŘÍZENÍ
V JEDNOTLIVÝCH TÝDNECH

➢ Sbírka
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KOMPLEXNÍ POHLED 



Nejčastější pochybení při vkladu

➢ používání nesprávných formulářů

➢odesílání přímo do datové schránky Sbírky (bez

formulářů)

➢nesprávné formáty příloh

➢vyhlašování neúplných právních předpisů (bez příloh)

➢chyby v metadatech

➢číslování právních předpisů

➢zveřejňování dokumentů v rámci přechodného

ustanovení (územní plány, zrušení právní předpisy …)



Metodická pomoc MV

https://sbirkapp.gov.cz/

e-mailová schránka sbirkausc@mvcr.cz

Help linka +420 603 190 675

Telefonní kontakty k řešení dotazů ke Sbírce právních

předpisů územních samosprávných celků a některých

správních úřadů

https://sbirkapp.gov.cz/
mailto:sbirkausc@mvcr.cz


Připravované změny v zákonech o 
ÚSC

➢ Distanční hlasování

➢ Meziobecní spolupráce (společenství obcí)

➢ Metropolitní spolupráce

➢ Řešení krizových stavů



Aktuální poznatky z řešených 
podnětů a stížností I

➢ Zastupitelstva obcí

➢ Nesouhlas s obsahovou stránkou zápisu ze zasedání

➢ Pochybení při zařazování bodů na program zasedání

➢ Neřešení námitek člena ZO proti zápisu

➢ Výbory (finanční, kontrolní) - prodleva při vyřízení žádostí
výborů o součinnost OÚ, nespolupráce OÚ

➢ Vyřizování žádostí o prodej/pronájem pozemku
(soukromoprávní)

➢ InfZ – provedení anonymizace bez vydání rozhodnutí,
vyřizování žádostí advokátem místo povinného subjektu,
pozdní zveřejnění výroční zprávy.



Aktuální poznatky z řešených 
podnětů a stížností II

➢ Odměňování členů zastupitelstev

➢ Nedodržení předepsaného postupu při schvalování mimořádné
odměny

➢ Usnesení zastupitelstev stanovující výši odměn členů zastupitelstev
není vyjádřeno v celých korunách

➢ Pracovněprávní vztahy se členy zastupitelstev

➢ Před vznikem pracovněprávního vztahu není udělen souhlas ZO

➢ V případě již existujícího pracovněprávního vztahu by mělo ZO
vyslovovat souhlas i tehdy, jestliže by mělo dojít ke změně či rozšíření
druhu práce nebo sjednané doby

➢ Pokud ZO schválí celou smlouvu (obvykle DPČ či DPP), potom si
záležitost „vyhradilo“ a jakékoli další změny smlouvy musí opět
projednat



Aktuální informace (nouzový stav) 
– v souvislosti se situací na Ukrajině

➢ MV průběžně poskytuje metodickou pomoc

➢ Schvalování pomoci Ukrajině (v nouzovém stavu pozvánka 2
dny)

➢ Pravidla pro přidělování bytů (metodika)

➢ Poskytování příspěvků uprchlíkům



Nové (aktualizované) metodické 
materiály

➢ Stanovisko ODK č. 01/2019 - Problematika rozhodování o počtu 

zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu a dalších pracovně-
organizačních aspektech chodu obecního úřadu - aktualizováno k 31. 
lednu 2022

➢ Stanovisko ODK č. 03/2016 - Postavení tajemníka obecního úřadu ve 
vztahu k orgánům obce - aktualizováno k 31. lednu 2022

Metodická doporučení k činnosti ÚSC:

➢ č. 1.2 - Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí (obecná 
část)

➢ č. 3.1 - Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí (místní 
poplatky) 

➢



Připravované metodické materiály

➢ Metodická doporučení k činnosti ÚSC:

➢ č. 1.1 - Jednací řády zastupitelstev obcí

➢ č. 4.2 - Tvorba obecně závazných vyhlášek (úprava místních záležitostí 
veřejného pořádku)

➢ č. 5.1 - Tvorba obecně závazných vyhlášek (práva a povinnosti obcí v 
oblasti regulace hazardních her)

➢ č. 6.3 - Správa obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a 
zvolením nových obecních orgánů (včetně pravidel pro svolání 
ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce)

➢ č. 14.1 - Číslování budov



Děkuji za pozornost

Kontakty:
odbordk@mvcr.cz

974 816 411
974 816 429

mailto:odbordk@mvcr.cz

