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            III. 

Odůvodnění 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Navrhovaná vyhláška o kontaktních místech veřejné správy slouží na základě 

zmocnění obsaženého v § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy, k provedení § 8a odst. 2 písm. d) zmíněného zákona. Má přitom 

nahradit stávající vyhlášku č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských 

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

správy). K návrhu nové vyhlášky vedou předkladatele následující důvody: 

 

I.  

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, přinesl s účinností od 1. února 2020 

novelizaci právní úpravy kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINTů) v zákoně 

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Došlo ke zrušení tehdejšího 

ustanovení § 12 odst. 2, které zmocňovalo Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem 

zahraničních věcí stanovit ve vyhlášce seznam zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními 

místy veřejné správy. Nově mají být zastupitelské úřady vykonávající působnost kontaktních 

míst veřejné správy zveřejněny Ministerstvem zahraničních věcí České republiky na jeho 

internetových stránkách. 

Zachováno zůstalo pouze zákonné zmocnění obsažené v § 12 odst. 1 písm. f) zákona 

č. 365/2000 Sb. provádějící § 8a odst. 2 písm. d) zmíněného zákona. Na jeho základě má 

Ministerstvo vnitra stanovit vyhláškou seznam obecních úřadů, úřadů městských částí 

a městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního 

města Prahy, které jsou kontaktními místy veřejné správy. 

Vzhledem k ustálené legislativní praxi se jeví nezbytné na zúžení zákonného zmocnění 

reagovat vydáním nového prováděcího právního předpisu, který bude odpovídat aktuálnímu 

znění zmocňovacího ustanovení. 

 

II.  

Je též žádoucí při této příležitosti provést konsolidaci obsahu seznamu obecních 

(a podobných) úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, který byl v minulých 

letech opakovaně novelizován. Zejména je pak v této souvislosti třeba zohlednit i nové 

územně správní členění státu, které se s účinností od 1. ledna 2020 projeví jiným zařazením 

některých obcí do správních obvodů obcí s rozšířenou působností (viz vyhláška 

č. 346/2020 Sb.). 

 

III. 

Navrhuje se rozšíření počtu obecních úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné 

správy, o dalších 6 úřadů. 

Plzeň 9 - Malešice, Přerov nad Labem, Pšánky by se měly stát kontaktními místy 

veřejné správy nově. Tyto obce 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.  
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Dolní Bělá, Hostomice a Stanovice již agendu kontaktního místa veřejné správy 

vykonávají, neboť jsou dosud matričními úřady. Vzhledem k tomu, že s účinností od 1. ledna 

2021 je navrhováno v těchto obcích matriční úřad zrušit (viz aktuální novela vyhlášky 

č. 207/2001 Sb.), je zároveň navrhováno zachovat v těchto obcích alespoň kontaktní místo 

veřejné správy.  

  

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) zákona č. 365/2000 Sb. zmocněno v § 12 odst. 1 písm. f) 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. Zhodnocení platného právního stavu a nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Vyhláška č. 364/2009 Sb. v současném znění již neobsahuje stanovení zastupitelských 

úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (viz zrušený § 2 a příloha č. 2). S ohledem 

na ustálenou legislativní praxi je však zapotřebí vydat nový prováděcí předpis, který bude 

plně odpovídat aktuální podobě zmocňovacího ustanovení. V této souvislosti bude provedena 

i konsolidace seznamu úřadů v příloze č. 1 a doplnění nových kontaktních míst veřejné 

správy.   

 

5. 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  

Žadatel o zařazení do seznamu kontaktních míst veřejné správy by měl stanovené 

technické a personální požadavky splňovat již před podáním žádosti, což ostatně ve své 

žádosti stvrzuje. Možné náklady či další posuzované skutečnosti související se zřízením 

pracoviště kontaktního místa veřejné správy tak primárně nejsou předmětem dopadu 

předkládaného návrhu vyhlášky. 

Pro některé obce 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. Rozšíření sítě 

úřadů zapojených do Czech POINT obecně nepředstavuje žádnou finanční zátěž rozpočtu 

i vzhledem k vybavení všech těchto úřadů pro práci v prostředí Czech POINT@office (služby 

Czech POINT pro potřeby úřadu). Obec žádost o zřízení kontaktního místa veřejné správy 

podává v samostatné působnosti, případné finanční náklady spojené se samotným zřízením 

kontaktního místa, tedy vždy spadají do samostatné působnosti obce. Nicméně žadatelé toto 

stvrzují de facto již ve svých žádostech o zařazení mezi kontaktní místa veřejné správy (tzn. 

promítnutí nákladů do veřejných rozpočtů). Na druhou stranu je třeba také zmínit, že 

kontaktní místo veřejné správy se může stát pro jednotlivé úřady zdrojem nových příjmů 
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v podobě správních poplatků, za provedené správní úkony (vydávání ověřených výstupů 

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

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. 

Dle § 8a odst. 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb. jsou kontaktními místy veřejné 

správy i všechny matriční úřady. Tedy u těch úřadů, které budou na seznam kontaktních míst 

veřejné správy doplňovány z důvodu navrhovaného zrušení matričního úřadu, k věcné změně 

nedojde. Tyto úřady požadavky na kontaktní místo veřejné správy musí již nyní splňovat.   

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

dopady na životní prostředí.  

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

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

založení korupčních rizik ani jejich nárůst.  

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost státu nebo obranu státu 

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

 

10. Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

 Podle Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 nemusí být 

k tomuto návrhu vyhlášky provedeno hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad 

pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K § 1 

Předmětné ustanovení konstatuje, že seznam obecních úřadů, úřadů městských částí 

nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí 

hlavního města Prahy, které jsou kontaktními místy veřejné správy, je uveden v příloze 

vyhlášky.  

 

K § 2 

Navrhovaná vyhláška má nahradit stávající vyhlášku č. 364/2009 Sb., o seznamu 

obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy 

(vyhláška o kontaktních místech veřejné správy). Proto je navrženo ji zrušit, a to v souladu 

s čl. 52 odst. 1 Legislativních pravidel vlády včetně všech jejích novel. 

 

K § 3  

Datum účinnosti navrhované vyhlášky je stanoveno na 1. leden 2021. Je tedy 

v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv.  

 

K příloze 

Příloha uvádí seznam obecních úřadů, úřadů městských částí nebo městských obvodů 

územně členěných statutárních měst (v členění podle správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností) a úřadů městských částí hlavního města Prahy, které jsou kontaktními místy 

veřejné správy. 

Nejedná se o všechny obecní úřady a úřady městských obvodů či částí, neboť 

kontaktními místy veřejné správy jsou dle § 8a odst. 2 písm. c) zákona o informačních 

systémech veřejné správy též všechny matriční úřady – viz příloha č. 1 vyhlášky 

č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 

a o změně některých souvisejících zákonů. 

V příloze je doplněno 6 kontaktních míst veřejné správy (Dolní Bělá, Hostomice, 

Plzeň 9 - Malešice, Přerov nad Labem, Pšánky, Stanovice  - blíže viz obecná část odůvodnění, 

kapitola 1.III) a jsou provedeny změny navazující na nové územně správní členění státu. 
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