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Poskytovaná metodická a odborná 
pomoc v oblasti přenesené a 
samostané působnosti jednotlivými 
odbory Krajského úřadu Ústeckého 
kraje za rok 2019

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK



Důvodová zpráva:
Krajský úřad zajišťuje široký rozsah činností v oblasti státní správy, nevyjímaje jeho úlohu jako orgánu
dozorčího a kontrolního. S tím souvisí i značný rozsah poskytované metodické a odborné pomoci směrem k
obcím.

Metodická činnost je směrem k obcím poskytována odbory krajského úřadu mnoha různými způsoby: od
pořádání metodických dnů a porad, přes porady tajemníků obecních úřadů, porady vedoucích dotčených
útvarů obecních úřadů, poskytování metodických vzorů a návodů, vlastních stanovisek, telefonických a
osobních konzultací až po pořádání odborných seminářů, přednášek a transformování metodických materiálů
z ústředních správních úřadů. Za odbornou metodickou pomoc lze také považovat každodenní komunikaci a
výměnu informací mezi pracovníky krajského úřadu a městských či obecních úřadů nebo řešení a
objasňování nedostatků při výkonu kontrolní činnosti krajského úřadu u obcí. Protože nejsou konkrétní
metody metodické činnosti v žádném právním předpisu přesně vymezeny, může identifikování a
kvantifikování veškeré metodické a odborné pomoci krajského úřadu směrem k obcím obsahovat prvky
subjektivního pohledu jednotlivých zodpovědných pracovníků.

Metodickou a odbornou pomoc obcím v záležitostech týkajících se přenesené působnosti poskytuje celkem
13 odborů krajského úřadu. Některé z těchto odborů poskytují metodickou pomoc obcím také v záležitostech
týkajících se samostatné působnosti. Tyto dvě oblasti je často problematické zcela oddělit, nicméně podle
informací jednotlivých vedoucích pracovníků se poskytování metodické pomoci obcím v oblasti samostatné
působnosti krajského úřadu týká pouze malé části případů. Pomoc v oblasti samostatné působnosti poskytují
odbory strategie, přípravy a realizace projektů, odbor regionálního rozvoje, odbor kontroly, odbor investiční a
odbor majetku.

Metodická a odborná pomoc je obcím poskytována různou formou, s rozdílnou intenzitou u jednotlivých
odborů, především s ohledem na složitost dané problematiky. Rozložení metodické pomoci v rámci let je
někdy značně nerovnoměrné a zpravidla odráží legislativní změny, aktuální problémy v dané oblasti či
aktuální potřeby obcí, kdy je třeba obcím poskytnout odbornou pomoc. Dokumenty a materiály určené obcím
zveřejňují jednotlivé odbory na internetových stánkách krajského úřadu v příslušných sekcích nebo v sekci
„Metodická pomoc obcím“, kde jsou zveřejňovány především dokumenty a stanoviska platná pro větší okruh
agend a pro tajemníky obcí.

Přehled poskytované metodické a odborné pomoci v oblasti přenesené a samostatné působnosti jednotlivými
odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje v roce 2019 je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Zpracoval:
Mgr. Tereza Benešová,
vedoucí oddělení podpory řízení, odbor 
KR

Ing. Milan Zemaník (ředitel krajského úřadu)

Schvalovací cesta:

1 Mgr. Nikola Jahodová Rennerová (vedoucí odboru)   Mgr. Nikola Jahodová 
Rennerová 21. 2. 2020

2 Ing. Milan Zemaník (ředitel krajského úřadu)   Ing. Milan Zemaník 
21.2.2020

Podpis zpracovatele:  Mgr. Tereza Benešová 21. 2. 2020


