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III. 

 

Odůvodnění 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů 

a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních 

místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů, vychází ze zmocnění uvedeného 

v § 12 odst. 1 písm. i) a § 12 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na jehož 

základě je Ministerstvo vnitra zmocněno stanovit seznam obecních úřadů, úřadů městských 

částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst, úřadů městských částí 

hlavního města Prahy a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy. 

 

Navrhovaná vyhláška byla zpracována za účelem dalšího rozšíření počtu kontaktních 

míst veřejné správy (tzv. Czech POINTů), a to na základě žádostí podaných příslušnými 

obcemi a městskou částí statutárního města Opavy.  

 

Ministerstvo vnitra obdrželo v průběhu roku 2016 žádosti celkem třinácti obcí a jedné 

městské části statutárního města, které projevily zájem agendu kontaktních míst veřejné 

správy vykonávat. Obce a městská část ve svých žádostech zároveň stvrdily, že jsou 

personálně a technicky připraveny působnost kontaktního místa veřejné správy vykonávat. 

S přijetím vyhlášky je spojeno následné zprovoznění (aktivace) pracoviště kontaktního místa 

veřejné správy.  

 

Ministerstvo vnitra v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., dále oslovilo 

Ministerstvo zahraničních věcí, které uplatnilo požadavek na rozšíření počtu kontaktních míst 

veřejné správy u devíti zastupitelských úřadů a současně zažádalo o úpravu v příloze č. 2 

v souvislosti se změnou klasifikace Konzulátu Sydney na Generální konzulát Sydney. 

 

Dotčené zastupitelské úřady zdůvodnily požadavek na svěření působnosti kontaktního 

místa veřejné správy především zájmem českých občanů dlouhodobě pobývajících v dané 

zemi o agendu poskytovanou kontaktními místy veřejné správy i vlastní snahou samotných 

zastupitelských úřadů zkvalitnit poskytované služby s ohledem na trvale rostoucí přítomnost 

českých občanů v oblasti. 

 

Rozšíření sítě kontaktních míst veřejné správy nepředstavuje žádnou finanční zátěž 

rozpočtu vzhledem k vybavení všech navrhovaných úřadů aplikací Czech POINT@office. 

Pouze v případě vydávání výpisu z katastru nemovitostí hradí Ministerstvo zahraničních věcí 

částku 50,- Kč za každý přístup do katastru. Úkony v rámci působnosti kontaktního místa 

veřejné správy zpoplatňují zastupitelské úřady dle platného sazebníku konzulárních správních 

poplatků. 

 

Z důvodu naplnění zásad právní jistoty a předvídatelnosti bylo datum účinnosti návrhu 

vyhlášky stanoveno k počátku kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že u navrhovaných 

úřadů byly v průběhu tohoto roku splněny materiálně-technické a personální podmínky 

pro výkon agendy kontaktních míst veřejné správy, navrhuje se účinnost novely vyhlášky 

k 1. lednu 2017. 
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Navrhovaná právní úprava modifikuje seznam obecních úřadů uvedených v příloze 

č. 1 a zastupitelských úřadů uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 364/2009 Sb. o nové 

úřady, které by měly nabytím účinnosti novely vyhlášky 1. ledna 2017 začít vykonávat 

působnost kontaktního místa veřejné správy. 

 

 Nečinnost ve vztahu k žadatelům a aktuálním záměrům Ministerstva zahraničních věcí 

by vedla k jejich bezdůvodnému znevýhodnění a nereflektování případných požadavků 

Ministerstva zahraničních věcí vycházejících ze zmocnění v zákoně a rovněž k popření 

obecných principů přiblížení veřejné správy občanovi a snížení administrativní zátěže, a to 

v situaci, kdy tyto úřady jsou na výkon činnosti kontaktního místa veřejné správy již 

připraveny. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem, jehož ustanovení provádí, a je v souladu se 

zákonným zmocněním k jejímu vydání. Ministerstvo vnitra je k vydání vyhlášky k provedení 

§ 8a odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 365/2000 Sb. zmocněno v § 12 odst. 1 písm. i) a § 12 

odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

 

Právo Evropské unie se na danou problematiku nevztahuje. 

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady a dopady na životní prostředí  

 

S ohledem na skutečnost, že žadatelé o zařazení do seznamu kontaktních míst veřejné 

správy stvrzují již ve své žádosti, že jsou personálně i technicky vybaveni na tuto činnost, 

stanovené technické a personální požadavky splňují již před podáním žádosti. Možné náklady 

či další posuzované skutečnosti související se zřízením pracoviště kontaktního místa veřejné 

správy tak primárně nejsou předmětem dopadu legislativních změn předkládaného návrhu 

vyhlášky. 

 

Pro některé obce a městské části může zřízení kontaktního místa veřejné správy 

samozřejmě znamenat, že nové pracoviště je v závislosti na konkrétních podmínkách úřadu 

třeba částečně „dovybavit“ potřebnou technikou, odpovídajícím připojením k internetu 

či kvalifikovaným personálem apod. Většina úřadů je nicméně činnost kontaktního místa 

veřejné správy vzhledem k postupující elektronizaci schopna vykonávat již dnes, aniž by to 

pro ně znamenalo výraznější nároky na jeho zprovoznění, pokud již tyto vzniknou. Případné 

náklady na zřízení a provoz pracoviště kontaktního místa veřejné správy si žadatelé financují 

sami a stvrzují to de facto již ve svých žádostech o zařazení mezi kontaktní místa veřejné 

správy (tzn., že náklady by měly být promítnuty do obecních rozpočtů). Na druhou stranu je 

třeba také zmínit, že kontaktní místo veřejné správy se může stát pro úřady zdrojem nových 

příjmů v podobě poplatků za provedené správní úkony (vydávání ověřených výstupů 

z informačních systémů veřejné správy, autorizovaná konverze dokumentů apod.). 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAF2AD9CF)



3 

 

Přítomnost pracoviště kontaktního místa veřejné správy v území znamená přiblížení 

veřejné správy občanovi, snížení administrativní zátěže a je důležitým krokem v procesu 

postupné elektronizace jednotlivých úkonů veřejné správy. Rozšíření počtu kontaktních míst 

veřejné správy bude mít rovněž pozitivní dopad na podnikatelské prostředí České republiky, 

neboť se zvýší počet míst, kde lze získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné 

správy a kde lze činit některá podání. 

 

V souvislosti s návrhem vyhlášky se nepředpokládají dopady v sociální sféře ani 

dopady na životní prostředí.  

 
5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

 

S ohledem na působnost dané vyhlášky jsou dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

neutrální. Předkládaný návrh vyhlášky nemá dopady na rovné postavení mužů a žen, protože 

navrhovaná úprava je pro obě pohlaví stejná. 

 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 
 Návrh vyhlášky nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

 
Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá 

založení korupčních rizik ani jejich nárůst.  

 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost státu nebo obranu státu 

 

 Návrh vyhlášky nemá žádné dopady na bezpečnost státu nebo jeho obranu. 

 

9. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad 

 

 V souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2016 

s vyznačením povinnosti zpracování RIA se hodnocení dopadů regulace (RIA) podle 

Obecných zásad u této vyhlášky nezpracovává. 
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