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ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 Pořádání odborně zaměřených metodických porad pro obce 

Oblast: přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích etc., 

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích etc., zákon č. 247/2000 

Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákon  

č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.  

 Poskytování metodických vzorů, návodů 

Oblast: zobecnění konkrétních případů pro všechny OÚORP, předávání a komentování stanovisek 

nebo právních názorů Ministerstva dopravy, k problematice viz předchozí bod. 

Oblast: pozemní komunikace, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

 Telefonické konzultace 

Oblast: přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích etc., 

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích etc., zákon č. 247/2000 

Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákon  

č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 

Oblast: pozemní komunikace, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavební řádu (stavební zákon), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 Osobní konzultace 

Oblast: přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích etc., 

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích etc., zákon č. 247/2000 

Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákon  

č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 

Oblast: pozemní komunikace, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavební řádu (stavební zákon), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 Podávání vlastních stanovisek obcím 

Oblast: přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích etc., 

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích etc., zákon č. 247/2000 

Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákon  

č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dle potřeb obcí 

písemně nebo e-mailem). 

Oblast: pozemní komunikace, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavební řádu (stavební zákon), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 Úprava (transformace) metodických materiálů z ústředních správních úřadů 

Oblast: přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích etc., 

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích etc., zákon č. 247/2000 

Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákon  

č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (za sledované 
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období upřesněny 2 metodické materiály). 

 Metodická a jiná pomoc malým obcím 

Oblast: kontrola přenesené působnosti na úseku silničního hospodářství - konzultace konkrétních 

problémů. 

Pomoc poskytnutá odborem dopravy a silničního hospodářství v číslech: 

Forma pomoci / rok 2017 2018 2019 

Účast na poradách tajemníků obecních úřadů 1 0 0 

Pořádání odborně zaměřených metodických porad pro 

obce 
4 5 2 

Poskytování metodických vzorů, návodů 16 8 12 

Telefonické konzultace ročně řádově stovky 

Osobní konzultace ročně řádově desítky 

Podávání vlastních stanovisek obcím ročně řádově desítky 

Metodická a jiná pomoc malým obcím 8 1 0 

 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 Pořádání odborně zaměřených metodických porad pro obce 

V roce 2019 nebyla pořádána odborně zaměřená metodická porada pro obce. 

 Poskytování metodických vzorů, návodů 

- V oblasti výkonu správy místních poplatků byly předkládány vzory písemností (7 vzorů) při 

každé kontrole výkonu přenesené působnosti (9 kontrolovaných obcí). 

- Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za rok 

2018. 

- Rozpis dotace na výkon státní správy pro 354 obcí na rok 2019. 

- Předkládání vzorů vyúčtování příkazových bloků za rok 2018. 

- Předkládání objednávek příkazových bloků. 

 Telefonické konzultace 

V rámci konzultací se jednalo o oblast účtování a předkládání finančních a účetních výkazů, 

konzultace v oblasti transferů a dotací plynoucích z rozpočtu a fondů kraje a ministerstev, 

konzultace k vyplnění a odeslání Formuláře pro aktualizaci číselníku účetních jednotek 

v systému CSÚIS, konzultace k vnitrovýkazovým a mezivýkazovým kontrolním vazbám 

ve finančních a účetních výkazech, konzultace k sestavení rozpočtového výhledu, k sestavení 

rozpočtu obcí, k plnění rozpočtu obcí, k provádění rozpočtových opatření a k zapojení 

financování do rozpočtu obcí, k použití správných položek, paragrafů a záznamových jednotek 

dle vyhlášky o rozpočtové skladbě, konzultace související s novelou zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů v oblasti zveřejňování rozpočtů, rozpočtových výhledů, 



Příloha č. 1 

4 

 

 

rozpočtových opatření jak obcí tak příspěvkových organizací. Dále také konzultace k veřejnému 

opatrovnictví související s výší příspěvku na financování veřejného opatrovnictví a počtem 

opatrovanců, a konzultace ke zřizování bankovních účtů opatrovanců a k vykazování peněžních 

prostředků opatrovanců. 

Dále se jednalo o oblast výkonu správy místních poplatků, vydávání povolení k umístění 

herního prostoru, porušení rozpočtové kázně, vymáhání veřejnoprávních pohledávek, 

exekučních, insolvenčních a správních řízení všeobecně. 

V roce 2019 byl konzultován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláška č. 5/2014 Sb., 

410/2009 Sb., 383/2009 Sb. a České účetní standardy 701 až 710 upravující účtování územních 

samosprávných celků a předkládání jejich finančních a účetních výkazů do CSÚIS. Dále byly 

konzultovány dotazy k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 

závěrek některých vybraných účetních jednotek včetně předkládání výkazu Informace  

o schválení nebo neschválení účetní závěrky do systému CSÚIS. V období leden 2019 byly 

konzultovány dotazy v návaznosti na vyhlášku č. 312/2014 Sb., konsolidační vyhláška státu 

související s předložením Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku 

státu do CSÚIS. 

V roce 2019 byly nadále poskytovány konzultace zejména k předkládání Pomocného 

analytického přehledu (PAP):  

- k vnitrovýkazovým a mezivýkazovým kontrolním vazbám PAP;  

- k vykazování partnerů transakce a partnerů aktiva a pasiva ve výkazech PAP; 

- k vykazování typů změn ve výkazech PAP; 

- k předkládání nových částí výkazu PAP (část XIV. až XVII.);  

- ke křížovým kontrolám PAP;  

- k Metodice tvorby pomocného analytického přehledu, kterou MF ČR zveřejňuje na svých 

webových stránkách. 

Dále bylo konzultováno vykazování nástroje a prostorové jednotky ve výkazech Fin 2-12M dle 

vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, předávání Pomocného konsolidačního 

záznamu (PKZ) a Pomocného konsolidačního přehledu (PKP) do CSÚIS.  

Zároveň byly řešeny dotazy k odpisu znehodnocených příkazových bloků. 

 Osobní konzultace 

Byla poskytována pomoc při řešení konkrétních účetních případů na vyžádání obce (dotací, 

úvěrů, účtování voleb, dotace od úřadu práce, změny účtování) a pomoc při řešení dotazů 

ohledně rozpočtu obcí včetně jejich zveřejňování. Byla konzultována oblast výkonu správy 

místních poplatků, vydávání povolení k umístnění herního prostoru, porušení rozpočtové kázně, 

vymáhání veřejnoprávních pohledávek, exekučních, insolvenčních a správních řízení 

všeobecně, likvidace znehodnocených a zničených příkazových bloků. 

 Podávání vlastních stanovisek obcím 

Byla předána stanoviska k výkonu správy místních poplatků a vymáhání veřejnoprávních 

pohledávek dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 Úprava (transformace) metodických materiálů z ústředních správních úřadů 

Byly předávány podklady pro finanční vypořádání dotací za rok 2018, Zprávy MF, Metodika 

financování obcí pro rok 2019, Metodika pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační 

záznam do CSÚIS, Metodika pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled do 
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CSÚIS. Dále byly předány informace v oblasti výkonu správy místních poplatků, v oblasti 

vydávání povolení k umístnění herního prostoru, informace k likvidaci znehodnocených  

a zničených příkazových bloků, vyúčtování identifikačních známek pro provozování výherních 

hracích přístrojů a podklady k vyplňování Seznamu účetních jednotek státu patřících do dílčího 

konsolidačního celku státu. 

 Metodická a jiná pomoc malým obcím 

Byla poskytována odborná metodická pomoc obcím, dobrovolným svazkům obcí  

a příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi v oblasti účetnictví a rozpočtu, v oblasti 

zveřejňování rozpočtů, rozpočtových výhledů a rozpočtových opatření, v oblasti financování 

veřejného opatrovnictví, v oblasti správy místních poplatků, v oblasti vydávání povolení 

k umístnění herního prostoru a likvidace znehodnocených a zničených příkazových bloků  

a zasílání informací o nabídkách kurzů a seminářů pořádaných pro ÚSC akreditovanými 

institucemi, to vše prostřednictvím e-mailů. 

Pomoc poskytnutá odborem ekonomickým v číslech: 

Forma pomoci / rok 2017 2018 2019 

Účast na poradách tajemníků obecních úřadů 0 0 0 

Pořádání odborně zaměřených metodických 

porad pro obce 
0 1 0 

Poskytování metodických vzorů, návodů 39 38 42 

Telefonické konzultace ročně řádově tisíce 

Osobní konzultace ročně řádově desítky 

Podávání vlastních stanovisek obcím ročně řádově desítky 

Úprava (transformace) metodických mater. 

z ústředních správních úřadů 
18 18 15 

Metodická a jiná pomoc malým obcím ročně řádově stovky 

 

 

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ 

 Účast na poradách tajemníků obecních úřadů 

Pro oblast eGovernment, základní registry, kyberbezpečnost, GDPR, GIS a geoportál ÚAP, 

agendy a činnostní role, informačního systému pro dotace kraje.  

 Pořádání seminářů, přednášek a školení  

Pro oblast eGovernmentu, kyberbezpečnost, GIS a geoportál ÚAP, controllingu a evidence 

majetku, spisové služby organizací a krajské digitální spisovny, ekonomický systém, 

interaktivních formulářů, software pro rady a zastupitelstva, komise a výbory, vstupního 

vzdělávání a školení pro seniory, vstupního školení v oblasti spisové služby. 

 Poskytování metodických vzorů, návodů  

Pro oblast eGovernmentu, kyberbezpečnosti, GIS a geoportálu ÚAP, controllingu a pasportizace 
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majetku, spisové služby organizací a krajské digitální spisovny, ekonomický systém, 

interaktivních formulářů, software pro rady a zastupitelstva, komise a výbory, agend a činnostních 

rolí, datových schránek, spisové služby a registru smluv.  

 Telefonické konzultace  

Pro oblast eGovernmentu, kyberbezpečnosti, GIS a geoportálu ÚAP, controllingu a evidence 

majetku, spisové služby organizací a krajské digitální spisovny, ekonomický systém, agenda  rady 

a zastupitelstva včetně software pro rady a zastupitelstva  , KEVIS, Informačního systému  

o platech, licencí Microsoft, datových schránek a základních registrů, používání el. pečetě  

a el. podpisů a spisové služby (nesledováno), agenda úřední desky. 

 Osobní konzultace  

Pro oblast eGovernmentu, datových schránek, GIS a geoportálu ÚAP, 

kyberbezpečnosti, controllingu a evidence majetku, spisové služby organizací a krajské digitální 

spisovny, ekonomický systém, agenda  rady a zastupitelstva včetně software pro rady  

a zastupitelstva, komise a výbory, základních registrů a spisové služby, analýzy evidence sbírek 

muzejní povahy, evidence Žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb. a mobilní aplikace Ústeckého kraje, 

analýzy modulu energetický management, modulu komise a výbory, modulu pro integraci registru 

smluv a integrace na IDM, konzultace k technickým zadáním  veřejných zakázek z oblasti IT 

(nesledováno).  

Pomoc poskytnutá odborem informatiky a organizačních věcí v číslech: 

Forma pomoci / rok  2017 2018 2019 

Účast na poradách tajemníků obecních úřadů  3 4 0 

Pořádání seminářů, přednášek a školení  31 15 OPG 40 

OSAS 20 

Poskytování metodických vzorů, návodů  4 2 OPG 10 

OSAS 3 

Telefonické a e-mailové konzultace 
řádově 

stovky 

3-10 denně 

podatelna 

 

ORG 20 

ročně 

ORG cca 20 

ročně OPG i 

OSAS řádově 

stovky 

Osobní konzultace 
řádově 

desítky 

OSAS do 

dvaceti 

ORG 5 ročně 

ORG cca 5 

ročně OPG i 

OSAS řádově 

stovky 

 

 

ODBOR INVESTIČNÍ 

 Telefonické konzultace 

Oblast: veřejné zakázky, odbor nesleduje četnost (konzultace cca 10x za rok). 

 Osobní konzultace 

Oblast: veřejné zakázky, odbor nesleduje četnost (konzultace cca 5x za rok). 
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Pomoc poskytnutá odborem investičním v číslech: 

  Forma pomoci / rok 2017 2018 2019 

Telefonické konzultace 

(odhad) 
5 10 15 

 

 

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA 

 Pořádání odborně zaměřených metodických porad pro obce 

Oblast: krizové řízení, po odborné stránce koordinuje, metodicky řídí a sjednocuje postupy 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti krizové řízení, krizového a havarijního 

plánování, hospodářských opatření pro krizové stavy a při zajišťování úkolů na úseku plánování 

obrany státu, k tomu organizuje pracovní porady s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou 

působností. 

 Pořádání seminářů, přednášek a školení 

Oblast: krizové řízení, školení nově zvolených zástupců obcí, školení krizových pracovníků ORP v 

informačních systémech Státní správy hmotných rezerv: IS KRIZKOM, IS ARGIS, KRIZDATA.  

 Organizování metodických dnů 

Oblast: krizové řízení, na požádání jsou prováděny osobní návštěvy přímo na KÚ nebo  

na konkrétní obci, v rámci kontrol přenesené působnosti jsou zároveň poskytovány metodické rady 

a doporučení týkající se oblasti krizového, havarijního a obranného plánování  

a hospodářských opatření pro krizové stavy.  

 Poskytování metodických vzorů, návodů 

Oblast: krizové řízení obcí, státní neinvestiční dotace na činnost JSDHO, Program 2019 na podporu 

nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně 

prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek 

IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen “Program na podporu JSDHO a 

ostatních složek IZS”), manuály na využívání informačních systému IS KRIZKOM, IS ARGIS, 

KRIZDATA, OPSU. 

 Telefonické konzultace 

Oblast: krizové řízení, krizové, havarijní a obranné plánování, hospodářské opatření pro krizové stavy, 

státní neinvestiční dotace na činnost JSDHO, Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS. 

 Osobní konzultace 

Oblast: krizové řízení, oblasti krizového, havarijního a obranného plánování a hospodářských 

opatření pro krizové stavy, státní neinvestiční dotace na činnost JSDHO, Program na podporu 

JSDHO a ostatních složek IZS. 

 Podávání vlastních stanovisek obcím 

Oblast: krizové řízení, oblasti krizového, havarijního a obranného plánování a hospodářských 

opatření pro krizové stavy, státní neinvestiční dotace na činnost JSDHO, Program na podporu 

JSDHO a ostatních složek IZS. 
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 Úprava (transformace) metodických materiálů z ústředních správních úřadů 

Oblast: Dílčí plán obrany Ústeckého kraje, Typový plán - Narušení dodávek ropy a ropných 

produktů velkého rozsahu. 

 Metodická a jiná pomoc malým obcím 

Oblast: oblast krizové řízení a plánování, státní neinvestiční dotace na činnost JSDHO, Program 

na podporu JSDHO a ostatních složek IZS (pomoc je poskytována operativně dle potřeb obcí). 

Pomoc poskytnutá odborem kancelář hejtmana v číslech: 

Forma pomoci / rok 2017 2018 2019 

Účast na poradách tajemníků obecních úřadů 1 1 1 

Pořádání odborně zaměřených metodických 

porad pro obce 
1 1 2 

Pořádání seminářů, přednášek a školení 3 2 8 

Osobní konzultace (odhad) 60 60 60 

Telefonické konzultace (odhad) 220 220 220 

Úprava (transformace) metodických materiálů z 

ústředních správních úřadů 
- 1 2 

 

 

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE 

 Účast na poradách tajemníků obecních úřadů 

Odbor pořádá pravidelně porady ředitele KÚÚK s tajemníky obcí ÚK, kterých se na základě 

aktuálních témat účastní zástupci odborů KÚÚK. 

 Pořádání seminářů, přednášek a školení 

Oblast: zajišťování vstupního vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků v rámci 

Ústeckého kraje; zajišťování hromadných seminářů úředníků zařazených do Krajského úřadu 

Ústeckého kraje v rámci průběžného vzdělávání, a to mj. i ve spolupráci s Institutem pro veřejnou 

správu Praha, zajišťování vzdělávání vedoucích úředníků, úředníků a dalších zaměstnanců 

zařazených do Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců 

KÚÚK. 

 Poskytování metodických vzorů, návodů 

Oblast: v rámci krajského úřadu koordinuje metodickou pomoc obcím a dohlíží na aktualizaci 

sekce Metodická pomoc obcím na internetových stránkách www.kr-ustecky.cz.  

 Telefonické konzultace 

Oblast: zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně jiných 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (výběrová řízení, jmenování vedoucího úředníka  

a vedoucího úřadu, pracovní poměr úředníka, odvolání z funkce, vzdělávání úředníků), zákon  

č. 129/2002 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (odměny zastupitelů, dovolená 

zastupitelů, odměna při skončení funkčního období), zákon o volbách do obecních zastupitelstev 

(neslučitelnost funkcí)  a zákon o střetu zájmů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

http://www.kr-ustecky.cz/
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pozdějších předpisů a  nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – zařazování zaměstnanců do platových 

tříd, výjimky ze vzdělání vč. nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných 

službách a správě; zákon č. 159/2006, o střetu zájmů. 

 Osobní konzultace 

Oblast: zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (jmenování 

vedoucího úředníka a vedoucího úřadu, výběrová řízení, pracovní poměr úředníka, vzdělávání 

úředníků); zákon č. 129/200 Sb., o krajích (odměny zastupitelů, dovolená zastupitelů); zákon  

o volbách do obecních zastupitelstev (neslučitelnost funkcí); zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce; nařízení vlády o platových poměrech ve veřejných službách a správě (zařazení do platové 

třídy). 

 Metodická a jiná pomoc obcím 

Oblast: jmenování a odvolání tajemníků úřadů obcí, měst, statutárních měst a městysů. 

Pomoc poskytnutá odborem kancelář ředitele: 

Forma pomoci / rok 2017 2018 2019 

Účast na poradách tajemníků obecních úřadů 4 2 4 

Pořádání seminářů, přednášek a školení 4 4 4 

Telefonické konzultace (odhad) 60 50 45 

Osobní konzultace (odhad) 15 10 8 

Metodická pomoc obcím 3 3 4 

 

 

ODBOR KONTROLY 

 Poskytování metodických vzorů, návodů 

Oblast: Zákon o finanční kontrole – povinnost obce předložit kraji roční zprávu o výsledcích 

finančních kontrol za období roku 2018 - všechny obce ÚK informovány o způsobu jejího 

zpracování a datu předložení. 

 Telefonické konzultace 

Oblast: Zákon o finanční kontrole – nejvíce dotazů každoročně souvisí se zpracováním roční 

zprávy o výsledcích finančních kontrol a jejím zadáním do elektronického Modulu IS FKVS 

Ministerstva financí. Metodická pomoc spočívala v poskytování pokynů pro práci s IS FKVS, 

instrukcí na vyhotovení textových komentářů a vyplnění požadovaných údajů do tabulkových 

příloh. V průběhu ledna a února 2019 se metodická pomoc soustřeďovala na konkrétní obce  

a příspěvkové organizace, které měly se zpracováním zprávy problémy. Jako v předchozích letech 

se jednalo o zapomenuté heslo a pomoc s jeho obnovou, či problémy s fungováním systému na 

nových výkonnějších a antivirovými programy lépe zabezpečených počítačích. Koncem roku 

2019 bylo s řadou obcí konzultováno téma související s provedenými legislativními úpravami 

(novela zákona č. 320/2001 Sb. a novela vyhlášky č. 416/2004 Sb. s účinností od 1. 1. 2020), které 

zásadně pozměňují způsob předávání, strukturu a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol.  
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Oblast: Správní řád - vyřizování stížností podle § 175 správního řádu. 

Oblast: Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí dle zákona č. 420/2004 Sb.,  

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí – 

konzultovány otázky související s jednotlivými předměty přezkoumání – v roce 2019 nejvíce 

telefonických konzultací souviselo s povinností zaslat informace o přijatých opatřeních k nápravě 

zjištěných chyb a nedostatků v zákonné lhůtě a se zasláním zprávy o jejich plnění.  

 Osobní konzultace 

Oblast: Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí dle zákona č. 420/2004 Sb.,  

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí – 

konzultovány otázky související s jednotlivými předměty přezkoumání – rozpočtový proces, 

povinnosti zveřejňování rozpočtu, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu rozpočtu, 

závěrečného účtu, veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nakládání s nemovitým majetkem, odměňování 

členů zastupitelstva, opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření 

za rok 2018 a při dílčím přezkoumání za rok 2019, účetnictví, inventarizace majetku a závazků, 

zařazování a účtování majetku atd.  

Pomoc poskytnutá odborem kontroly: 

Forma pomoci/rok 2017 2018 2019 

Poskytování metodických vzorů a návodů 1   

Telefonické konzultace (odhad) ročně řádově stovky 

Osobní konzultace (odhad) ročně řádově stovky 

 

 

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE  

 Pořádání odborně zaměřených metodických porad pro obce  

Oblast: dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č. 500/2004 Sb., správní řád; 

zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 Pořádání seminářů, přednášek a školení  

Oblast: památková péče (pro žadatele o dotaci, pro vlastníky kulturních památek, pro obce). 

 Poskytování metodických vzorů, návodů  

Oblast: zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, č. 273/1993 Sb., o audiovizi, č. 20/1987 Sb.,  

o státní památkové péči, č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 37/1995 Sb., o neperiodických 

publikacích, č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, stanoviska příslušných ministerstev a ostatních orgánů 

státní správy, zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči. 

 Telefonické konzultace  

Oblast: správní činnosti a metodická pomoc v oblasti státní památkové péče, autorského zákona, 

zákona o audiovizi a zákona o vydávání periodického tisku a neperiodických publikací.  
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 Osobní konzultace  

Oblast: v rámci kontrol výkonu přenesené působnosti státní správy na obecních úřadech obcí  

s rozšířenou působností v oblasti kultury (zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon) a státní 

památkové péče. Při správních, metodických a odborných jednáních. V rámci samostatné 

působnosti – dotační programy: program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven, 

program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles, program 

podpory regionální kulturní činnosti, program na záchranu a obnovu drobných památek  

a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, program na záchranu a obnovu 

kulturních památek v Ústeckém kraji. 

 Podávání vlastních stanovisek obcím  

Oblast: státní památková péče, správní řízení, odvolací řízení, přestupková řízení, stavební řád  

a územní plánování.  

 Podávání metodických informací v rámci komisí regereace městských památkových 

rezervací a zón v Ústeckém kraji  

Oblast: státní památková péče, dotace. 

 Úprava (transformace) metodických materiálů z ústředních správních úřadů  

Oblast: památková péče, správní řízení, kulturní dědictví (muzejnictví, tradiční lidová kultura) - 

MK ČR.  

 Metodická a jiná pomoc malým obcím  

Oblast: vydávání periodického tisku, vydávání neperiodických publikací, památková péče, 

správní řízení.  

Pomoc poskytnutá odborem kultury a památkové péče v číslech:  

Forma pomoci / rok  2017 2018 2019 

Pořádání odborně zaměřených metodických porad 

pro obce  
2 2 2 

Pořádání seminářů, přednášek a školení  1 2 1 

Poskytování metodických vzorů, návodů  45 100 80 

Telefonické a e-mailové konzultace  řádově tisíce 

Osobní konzultace  řádově stovky 

Podávání vlastních stanovisek obcím  20 20 20 

 

 

ODBOR LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍ 

 Účast na poradách tajemníků obecních úřadů 

Metodická informace k novele zákona o svobodném přístupu k informacím – k vydávání 

informačního příkazu. 
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 Poskytování metodických vzorů, návodů  

Pro oblast registru smluv, soukromého práva, slučování a připojování obcí na internetových 

stránkách Ústeckého kraje. 

 Telefonické a osobní konzultace  

Oblasti:  i/ svobodný přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím; ii/ pracovně-právní problematika dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, a dle zákona 262/2006 Sb., 

zákoník práce; iii/ uveřejňování smluv v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; iv/ 

problematika poskytování dotací a návratných finančních výpomocí dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; v/ konzultace v přenesené působnosti při řešení 

problematiky životního prostředí a zemědělství. Dále se jednalo o průběžné poradenství  

v návaznosti na řešení konkrétních problémů měst a obcí v rozsahu jejich působnosti. 

 Podávání vlastních stanovisek obcím 

Oblast: zejména se jednalo o konzultace nařízení obcí, ale také z oblasti soukromoprávní. 

 Metodická a jiná pomoc malým obcím 

Oblast: zejména ústně a telefonicky, ale i osobně a písemně byla poskytována metodická pomoc 

malým obcím na základě jejich dotazů, kdy podstatné část dotazů směřovala do oblasti 

svobodného přístupu k informacím a k řešení pracovněprávních vztahů.  

Pomoc poskytnutá odborem legislativně-právním v číslech: 

Forma pomoci / rok 2017 2018 2019 

Účast na poradách tajemníků obecních úřadů - 1 1 

Telefonické konzultace ročně řádově desítky 

Osobní konzultace ročně řádově desítky 

Podávání stanovisek k nařízením obcí (předběžná i 

následná) 
17 15 20 

 

 

ODBOR MAJETKOVÝ 

 Telefonické konzultace   

V souvislosti s předávaným majetkem poskytoval majetkový odbor telefonickou cestou 

poradenství ohledně otázky stanovení hodnot majetku, jejich protokolaci, případné proúčtování  

a odepisování majetku.  

 Metodická pomoc malým obcím   

Poskytování metodické pomoci obcím v oblasti výkupů pozemků pod místními komunikacemi 

včetně chodníků a rovněž v případě výkupů pozemků pod silnicemi II. a III. třídy realizovaných 

za podmínek dle výměru MF ČR 01/2019.  
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 Metodická pomoc při nabývání nemovitého majetku do vlastnictví obce od státu  

Majetkový odbor poskytoval individuálně osobně statutárním zástupcům obce i telefonickou 

cestou poradenství při nabývání nemovitého majetku do vlastnictví obcí od státu.  

Pomoc poskytnutá odborem majetkovým: 

Forma pomoci / rok 2017 2018 2019 

Telefonické konzultace příležitostně na vyžádání 

Metodická pomoc malým obcím příležitostně na vyžádání 

Metodická pomoc - nabývání majetku příležitostně na vyžádání 

 

 

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE  

 Účast na jednáních předsednictva Spolku pro obnovu venkova ÚK  

Oblast: Organizační pomoc v rámci soutěže Vesnice roku, informace o národních dotačních 

programech pro malé obce.  

 Pořádání seminářů, přednášek a školení  

Oblast: Program Cíle 2 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 

– pořádání seminářů k přípravě a realizaci projektů, konzultace, monitoring projektů. 

Oblast: Pořádání motivačních zájezdů pro malé obce v rámci přenosu dobré praxe z jiných krajů.  

Oblast: Cestovní ruch – workshopy pro pracovníky informačních center a pravidelné porady 

s destinačními agenturami. 

 Poskytování metodických vzorů, návodů, semináře, individuální konzultace 

Oblast: Program Cíle 2 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 

– poskytování programové a prováděcí dokumentace k programu. Rozvoj cyklodopravy  

a cykloturistiky – poskytování odborných materiálů k výstavbě infrastruktury a značení cyklotras.  

Oblast: Národní program podpory cestovního ruchu – poskytování informací o podmínkách 

programu. 

 Telefonické konzultace  

Oblast: Program Cíle 2 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 

– poskytování veškerých informací o programu.  

Oblast: Strukturální a investiční fondy EU – poskytování informací o jednotlivých programech  

a podmínkách pro přípravu a realizaci projektů.  

Oblast: Rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky – poskytování veškerých informací o oblasti.  

Oblast: Program obnovy venkova – zaměření programu, uznatelné náklady, vyúčtování projektu. 

Oblast: Energetika - konzultace pro malé obce v oblasti energetiky (energetické úspory, veřejné 

osvětlení, využití OZE, apod.). 

Oblast: Cestovní ruch – kulturně turistické značení, možnosti propagace na webových stránkách, 

v tištěných propagačních materiálech a v rámci veletrhů cestovního ruchu. 
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 Osobní konzultace  

Oblast: Program Cíle 2 na podporu příhraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko – 

poskytování veškerých informací o programu v rámci konzultačních dnů.  

Oblast: Strukturální fondy EU – poskytování informací o jednotlivých programech a podmínkách 

pro přípravu a realizaci projektů. Rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky – poskytování veškerých 

informací o oblasti.  

Oblast: Program obnovy venkova – zaměření programu, vhodné projekty. 

Oblast: Národní program podpory cestovního ruchu - oprávnění příjemci, uznatelné výdaje, výběr 

dodavatelů. 

Oblast: Cestovní ruch – kulturně turistické značení, možnosti propagace na webových stránkách, 

v tištěných propagačních materiálech a v rámci veletrhů cestovního ruchu. 

Oblast: Energetika - konzultace pro malé obce v oblasti energetiky (energetické úspory, veřejné 

osvětlení, využití OZE, apod.). 

Pomoc poskytnutá odborem regionálního rozvoje: 

Forma pomoci / rok  2017 2018 2019 

Pořádání seminářů, přednášek a školení 3 6 7 

Poskytování metodických vzorů, návodů (odhad)  1 5 2 

Telefonické konzultace ročně řádově tisíce 

Osobní konzultace ročně řádově stovky 

Metodická a jiná pomoc malým obcím  příležitostně na vyžádání 

 

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ   

 Pořádání odborně zaměřených metodických porad pro obce 

Oblast: sociálně-právní ochrana dětí (vč. náhradní rodinné péče), agenda sociální prevence, 

prevence kriminality a protidrogová prevence, integrace romské menšiny, sociální práce, 

správní řád, zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění dále (zvláštní příjemce), veřejné 

opatrovnictví, sociální služby. Pořádání seminářů, přednášek a školení. 

Oblast: sociálně-právní ochrana dětí vč. sociální kurately pro děti a mládež a náhradní rodinné 

péče, sociální prevence a prevence kriminality, protidrogová prevence, integrace romské 

menšiny, sociální práce, veřejné opatrovnictví, správní řád. 

Oblast: plánovaní a registrace sociálních služeb, katalog sociálních služeb, Regionální karty 

sociálních služeb Ústeckého kraje, zapojení do individuálních projeků Ústeckého kraje  

a realizace sociální služby v rámci projektu, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 

konference v rámci Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením 2015-2020. 

Oblast: financování sociálních služeb - financování služeb obecného hospodářského zájmu. 

 Organizování metodických dnů 

Oblast: v roce 2019 se jednalo o sociálně-právní ochranu dětí (vč. náhradní rodinné péče), 

sociální prevenci a prevenci kriminality, koordinaci romských poradců obcí a terénních 
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sociálních pracovníků a zástupců NNO v oblasti integrace romské menšiny, koordinaci sociální 

práce a sociálních služeb. 

Oblast: v rámci realizace projektů se jednalo o metodické návštěvy poskytovatelů sociálních 

služeb k problematice zajištění poskytování sociální služby v individuálním projektu Ústeckého 

kraje. 

Oblast: v rámci plánování a registrace sociálních služeb se pořádají pravidelné metodické 

setkání s vedoucími pracovních skupin pro plánování sociálních služeb v regionech Ústeckého 

kraje, setkání s poskytovateli sociálních služeb a setkání v rámci individuálních projektů 

Ústeckého kraje. 

Oblast: v rámci financování sociálních služeb se pořádají individuální a tzv. “Velká setkání” 

s poskytovateli sociálních služeb k problematice dotačního řízení a financování sociálních 

služeb. 

 Poskytování metodických vzorů, návodů 

Oblast: sociálně-právní ochrana dětí (vč. náhradní rodinné péče), sociální prevence a prevence 

kriminality, protidrogová prevence, integrace romské menšiny a problematika řešení soc. 

vyloučených lokalit, sociální práce (Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, 

aktualizace doporučeného postupu při ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového 

pojištění), metodika v oblasti veřejného opatrovnictví.  

Oblast: plánování a registrace sociálních služeb – pro obce, které jsou registrovanými 

poskytovateli sociálních služeb, jsou průběžně aktualizovány informační a metodické materiály 

týkající se oblasti registrace na webových stránkách kraje: (http://www.kr-ustecky.cz/socialni-

sluzby-registrace-inspekce/ds-100201/p1=204835).  

Prostřednictvím webových stránek kraje jsou rovněž zveřejňovány informační a metodické 

materiály týkající se oblasti kvality poskytování sociálních služeb (zavádění standardů kvality 

sociální služby): http://www.kr-ustecky.cz/metodicka-cinnost-v-oblasti-standardu-kvality/ds-

100196/p1=204835, aktualizace metodiky pro zařazování do základní a rozvojové sítě kraje, 

metodické karty sociálních služeb pro pečovatelskou službu a osobní asistenci.  

Oblast: financování sociálních služeb – podklady ve vazbě na dotační řízení na podporu 

sociálních služeb a prorodinných aktivit, podklady pro poskytovatele sociálních služeb 

zapojených do individuálních projektů Ústeckého kraje. 

 Telefonické konzultace 

Oblast: sociálně-právní ochrana dětí (vč. náhradní rodinné péče), agenda sociální prevence 

a prevence kriminality, protidrogová prevence, sociální práce, koordinace romských poradců 

obcí a terénních sociálních pracovníků v rámci integrace romské menšiny, veřejné 

opatrovnictví, zvláštní příjemce, správní řád.  

Oblast: plánování a registrace sociálních služeb - podmínky registrace sociálních služeb, 

náležitosti předkládaných žádostí, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, atp.), kontrol 

plnění registračních podmínek a kontrol fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno 

rozhodnutí o registraci, je-li oprávněné podezření, že poskytují sociální služby bez oprávnění  

k jejich poskytování. Metodická pomoc, poradenské nebo konzultační činnosti v oblasti kvality 

poskytování sociálních služeb. Plánovánísociálních služeb, katalog sociálních služeb, dotační 

řízení na podporu sociálních služeb a prorodinných aktivit, vyjádření k projektům, dotacím  

a grantům, realizace individuálních projektů Ústeckého kraje. 

Oblast: financování sociálních služeb – dotační řízení na podporu sociálních služeb, vyúčtování 

http://www.kr-ustecky.cz/socialni-sluzby-registrace-inspekce/ds-100201/p1=204835
http://www.kr-ustecky.cz/socialni-sluzby-registrace-inspekce/ds-100201/p1=204835
http://www.kr-ustecky.cz/metodicka-cinnost-v-oblasti-standardu-kvality/ds-100196/p1=204835
http://www.kr-ustecky.cz/metodicka-cinnost-v-oblasti-standardu-kvality/ds-100196/p1=204835
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dotace a vyrovnávací platby, veřejnosprávní kontrola, projekty ESF a IP kraje.  

 Konzultace prostřednictvím elektronické pošty 

Oblast: sociálně-právní ochrana dětí (vč. náhradní rodinné péče), agenda sociální prevence 

a prevence kriminality, protidrogová prevence, sociální práce, koordinace romských poradců 

obcí a terénních sociálních pracovníků v rámci integrace romské menšiny, veřejné 

opatrovnictví, zvláštní příjemce, správní řád.  

Oblast: plánování a registrace sociálních služeb - podmínky registrace sociálních služeb, 

náležitostí předkládaných žádostí, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, atp.), kontrol 

plnění registračních podmínek a kontrol fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno 

rozhodnutí o registraci, je-li oprávněné podezření, že poskytují sociální služby bez oprávnění  

k jejich poskytování. Metodická pomoc, poradenské nebo konzultační činnosti v oblasti kvality 

poskytování sociálních služeb. Plánování sociálních služeb, katalog sociálních služeb, dotační 

řízení na podporu sociálních služeb a prorodinných aktivit, vyjádření k projektům, dotacím  

a grantům, realizace individuálních projektů Ústeckého kraje. 

Oblast: financování sociálních služeb - dotační řízení na podporu sociálních služeb, vyúčtování 

dotace a vyrovnávací platby, veřejnosprávní kontrola, projekty ESF a IP kraje.  

 Osobní konzultace 

Oblast: sociálně-právní ochrana dětí (vč. náhradní rodinné péče), agenda sociální prevence 

a prevence kriminality, protidrogová prevence, sociální práce, koordinace romských poradců 

obcí a terénních sociálních pracovníků v rámci integrace romské menšiny, veřejné 

opatrovnictví, zvláštní příjemce, správní řád.  

Oblast: plánování a registrace sociálních služeb - podmínky registrace sociálních služeb, 

náležitosti předkládaných žádostí, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb atp.), kontrol 

plnění registračních podmínek a kontrol fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno 

rozhodnutí o registraci, je-li oprávněné podezření, že poskytují sociální služby bez oprávnění  

k jejich poskytování.  Metodická pomoc, poradenské nebo konzultační činnosti v oblasti kvality 

poskytování sociálních služeb. Plánování sociálních služeb s jednotlivými poskytovateli 

sociálních služeb, katalog sociálních služeb, dotační řízení na podporu sociálních služeb  

a prorodinných aktivit, vyjádření k projektům, dotacím a grantům, realizace individuálních 

projektů Ústeckého kraje. 

Oblast: financování sociálních služeb - dotační řízení na podporu sociálních služeb, vyúčtování 

dotace a vyrovnávací platby, veřejnosprávní kontrola, projekty ESF a IP kraje.   

 Podávání vlastních stanovisek obcím 

Oblast: sociálně-právní ochrana dětí (vč. náhradní rodinné péče), sociální prevence a prevence 

kriminality a bezpečnost, sociální práce, zvláštní příjemce. 

 Úprava (transformace) metodických materiálů z ústředních správních úřadů 

Oblast: sociálně-právní ochrana dětí (vč. náhradní rodinné péče), sociální práce a jiné sociální 

agendy z MPSV, veřejné opatrovnictví.  

Oblast: plánování a registrace sociálních služeb – obcím registrovaným jako poskytovatelé 

sociálních služeb předáváme stanoviska MPSV, a to zejména týkající se posuzování odborné 

způsobilosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Dále pak předávání 

metodických pokynů souvisejících s vykazováním statistických dat a výkazů. Poradenské nebo 

konzultační činnosti v oblasti kvality poskytování sociálních služeb. Aktualizace Metodiky 
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zajištění sítě sociálních služeb Úseckého kraje. 

Oblast: financování sociálních služeb - projekty ESF a IP kraje.  

 Metodická a jiná pomoc malým obcím 

Oblast: při kontrolách, e-mailem, telefonicky, zpracování vzorů, návody řešení jednotlivých 

problémů v sociální oblasti, zvláštní příjemce, veřejné opatrovnictví, standardy kvality sociálně-

právní ochrany dětí. Spolupráce s obcemi také v oblasti integrace romské menšiny i v rámci 

lokálního partnerství s Agenturou pro sociální začleňování a v rámci řešení sociálního vyloučení 

osob v konkrétních (nejen v sociálně vyloučených) lokalitách. 

Oblast: plánování a registrace sociálních služeb - obcím registrovaným jako poskytovatelé 

sociálních služeb předáváme stanoviska MPSV, a to zejména týkající se posuzování odborné 

způsobilosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Dále pak předávání 

metodických pokynů souvisejících s vykazováním statistických dat a výkazů. Spolupráce  

s Místními akčními skupinami, podpora ve vazbě na evidence v Katalogu sociálních služeb 

Ústeckého kraje. 

Oblast financování sociálních služeb - metodická pomoc k finanční podpoře sociálních služeb 

v režimu služeb obecného hospodářského zájmu, vyjádření k projektům, dotacím a grantům.  

Pomoc poskytnutá odborem sociálních věcí v číslech: 

Forma pomoci / rok 2017 2018 2019 

Účast na poradách tajemníků obecních úřadů 2 1 2 

Pořádání odborně zaměřených metodických porad pro 

obce 
14 14 22 

Pořádání seminářů, přednášek a školení 27 42 26 

Organizování metodických dnů 16 34 68 

Telefonické konzultace ročně řádově tisíce (z toho obce řádově sta) 

Osobní konzultace 
ročně řádově stovky (z toho obce řádově 

desítky) 

Konzultace prostřednictvím elektronické pošty ročně řádově stovky 

Podávání vlastních stanovisek obcím ročně řádově desítky 

Úprava (transformace) metodických mater. 

z ústředních správních úřadů 
ročně řádově desítky 

Metodická a jiná pomoc malým obcím ročně řádově stovky 

 

 

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 Účast na poradách tajemníků obecních úřadů  

Vedoucí odboru se nezúčastnila. 

 Pořádání odborně zaměřených metodických porad pro obce  

Oblast: matrika, vidimace legalizace, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, 
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přestupky, volby, válečné hroby, nové právní předpisy a novely, reakce na dotazy  

a problematiku obcí v oblasti živnostenského podnikání, evidence zemědělských podnikatelů  

a cenové problematiky. Dále jde o pořádání porad pro vedoucí dotčených odborných útvarů 

obecních úřadů a to dle aktuálních požadavků vyplývajících z nových právních předpisů, či 

vyplývajících z kontrol na jednotlivých obecních úřadech apod., a to v oblasti živnostenského 

podnikání a evidence zemědělských podnikatelů. 

 Pořádání seminářů, přednášek a školení  

Oblast: vidimace a legalizace, přestupky, evidence obyvatel a doklady, matrika, živnostenské 

podnikání a vedení evidence zemědělských podnikatelů, volby. 

 Organizování metodických dnů  

Oblast: matrika, přestupky, evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, 

živnostenské podnikání, cenové kontroly, evidence zemědělských podnikatelů. 

 Poskytování metodických návodů  

Oblast: matrika, vidimace a legalizace a registrované partnerství, evidence obyvatel, jiné správní 

delikty, volby, živnostenské podnikání a podnikání v zemědělství - jsou poskytovány dle potřeb 

pracovníků obecních úřadů nebo dle uvážení vedoucí odboru nebo vedoucích oddělení. 

 Telefonické konzultace  

Oblast: přestupky, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, vidimace  

a legalizace, volby, dobrovolné svazky obcí, veřejné sbírky, válečné hroby, shromažďování, jiné 

správní delikty, oblast živnostenského podnikání, podnikání v zemědělství, cenové kontroly  

a oblast pohřebnictví atd. V tomto způsobu metodické pomoci se nejvíce odráží aktuální stav 

při výkonu různých agend, např. při nařízených kontrolách obecním živnostenským úřadům 

v oblasti cestovních kanceláří, kdy kromě sledování těchto kontrol se provádí i vyhodnocování 

za celý Ústecký kraj. Telefonické konzultace nejsou statisticky sledovány.   

 Osobní konzultace  

Oblast: přestupky, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, vidimace  

a legalizace, volby, matrika, dobrovolné svazky obcí, veřejné sbírky, jiné správní delikty oblast 

živnostenského podnikání, podnikání v zemědělství a cenové kontroly atd. - jsou pořádáné dle 

potřeb pracovníků obecních úřadů nebo dle uvážení vedoucí odboru nebo vedoucích oddělení.  

 Podávání vlastních stanovisek obcím  

Oblast: živnostenské podnikání a podnikání v zemědělství, matrika, vidimace a legalizace, 

evidence obyvatel. Stanoviska jsou vydávána dle potřeb pracovníků obecních úřadů nebo dle 

uvážení vedoucí odboru nebo vedoucích oddělení, ať již v souvislosti se stávající právní 

úpravou nebo nově účinnými právními předpisy. 

 Úprava (transformace) metodických materiálů z ústředních správních úřadů 

Oblast: živnostenské podnikání, matrika, vidimace a legalizace, přestupky, evidence obyvatel  

a zemědělského podnikání – pouze případné komentáře k těmto metodickým matriálům. 

  Metodická a jiná pomoc malým obcím  

Oblast: prostřednictvím konzultačních dnů, zasíláním stanovisek jak písemnou formou, tak 

elektronicky, osobními a telefonickými konzultacemi i metodikou v rámci kontrolní činnosti 
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(poskytována dle potřeby). 

Pomoc poskytnutá odborem správních činností a krajským živnostenským úřadem v číslech: 

Forma pomoci / rok 2017 2018 2019 

Účast na poradách tajemníků obecních úřadů 1 1 0 

Pořádání odborně zaměřených metodických porad 

pro obce 
8 9 8 

Pořádání seminářů, přednášek a školení 15 67 57 

Organizování metodických dnů 13 11 17 

Poskytování metodických vzorů, návodů 66 65 79 

Telefonické konzultace ročně řádově stovky 

Osobní konzultace ročně řádově desítky 

Podávání vlastních stanovisek obcím ročně řádově stovky 

Úprava (transformace) metodických materiálů 

z ústředních správních úřadů 
0 0 0 

 

 

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ 

 Pořádání seminářů, přednášek a školení 

Oblast: Semináře pro příjemce dotací z Fondu Ústeckého kraje. Semináře pro žadatele o dotace  

a příjemce dotací z dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro 

rok 2019. Semináře přímo v obcích před zahájením 4. výzvy kotlíkových dotací, semináře ve 

spolupráci se Státním fondem životního prostředí ke kotlíkovým půjčkám, které administrují obce. 

Informační semináře pro obce zařazené do programu 18 ekomiliard za účasti odborníků 

z Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Pořádání odborných konferencí  

a workshopů, seminářů pro veřejnost v rámci projektů financovaných z EU. Dle projektu se každá 

akce liší svým zaměřením na podporu obcí od podpory cestovního ruchu a jejich propagace; 

problematika čištění důních vod; problematika kombinovaných přeprav. Semináře, vzdělávácí 

akce a konference pořádané pro pedagogy a odbornou veřejnost v rámci projektů KAP, IKAP, 

PROKOM, vzdělávací akce v každém okrese pro karierové poradce, pořádané veletrhy a soutěže 

zaměřené na polytechniku, gramotnosti a společné vzdělávání. Informační semináře pro 

podnikatelskou a výzkumnou sféru k založení Inovačního centra v Ústeckém kraji pro oblast 

podpory inovací, aplikovaného výzkumu. 

 Poskytování metodických vzorů, návodů 

Oblast: elektronický formulář pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu ÚK vč. manuálu, 

aktualizace smluv a vzorů v rámci Fondu Ústeckého kraje, aktualizace příručky pro žadatele  

a příjemce dotací z Fondu ÚK. Aktualizace programové dokumentace dotačního programu 

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019. Vypracovaní metodik, 

marketingových strategií a odborných studií v rámci realizovaných projektů financovaných z EU. 

Aktualizace programové dokumentace k 3. Výzvě v rámci dotačního programu ÚK “Finanční 
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podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva“. 

 Telefonická konzultace 

Oblast: dotační tituly ÚK, možnosti financování projektových záměrů obcí a podnikatelských 

subjektů, dotační možnosti z externích zdrojů, spolufinancování projektů z  operačních programů, 

18 ekomiliard, podmínky dotačního programu ÚK “Finanční podpora na výměnu zastaralých 

zdrojů tepla na pevná paliva”- kotlíková dotace, kotlíkové půjčky, agenda Regionální stálé 

konference a jejích pracovních skupin. Konzultace k vyhlášenému dotačnímu programu 

Asistenční vouchery ÚK. Konzultace k podmínkám dotačního programu Podpora začínajících 

podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019. Konzultace s partnery, pedagogy a dalšími aktéry 

zapojenými v projektech KAP, IKAP, PROKOM, Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v ÚK. 

 Osobní konzultace 

Oblast: Fond ÚK (žádosti o příspěvek, realizace projektů, vyúčtování), Dotační program podpora 

začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019 (žádosti o příspěvek, realizace projektů, 

vyúčtování). Spolufinancování projektů IPRM, 18 ekomiliard (příprava projektové dokumentace 

a žádosti o úhradu nákladů, kontrolní dny), dotační program ÚK “Finanční podpora na výměnu 

zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva” – kotlíkové dotace, kotlíkové půjčky. Konzultace 

s partnery, pedagogy a dalšími aktéry zapojenými v projektech KAP, IKAP, PROKOM, Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v ÚK. Konzultace s příjemci dotace v rámci programu 

Asistenční vouchery. Konzultace aktivit Ústeckého kraje v rámci iniciativy Uhelné regiony 

v transformaci na regionální, národní i evropské úrovni v Bruselu (CRITT, Uhelná platforma ÚK, 

Uhelná komise, pracovní skupiny ke strategickým projektům ÚK). Komunikace a spolupráce 

s MMR – národním výkoným týmem programu RE:START (zjišťování absorpční kapacity 

v regionu pro připravované výzvy dotačních programů, informace do území o vyhlášených 

výzvách, podněty pro Akční plán RE:START 3 z území). Komunikace probíhala i formou 

telefonických hovorů a e-mailové korespondence. 

Pomoc poskytnutá Odborem strategie, přípravy a realizace projektů v číslech: 

Forma pomoci / rok 2017 2018 2019 

Účast na poradách tajemníků obecních úřadů 2 0 0 

Pořádání seminářů, přednášek, školení 51 45 50 

Poskytování metodických vzorů, návodů 4 17 7 

Telefonické konzultace Ročně řádově tisíce 

Osobní konzultace Ročně řádově stovky 

 

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 Pořádání odborně zaměřených metodických porad pro obce 

Oblast: pořádání porad v přenesené působnosti – financování obecních škol a školských zařízení 

s pověřenými obcemi III. stupně; pracovní schůzky k reformě financování regionálního školství. 
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 Poskytování metodických vzorů, návodů 

Oblast: konkurzní řízení – organizace konkursních řízení a účast v konkurzních komisích obcí, 

jmenování a odvolání ředitelů škol; metodický postup k rejstříku škol a školských zařízení; 

společná metodika a manuál pro zpracování dat do výroční zprávy o stavu školství v ÚK; vedení 

a zpracování statistických dat ze školství pro UIV, případně MŠMT; metodické návody v oblasti 

financování školství; správní řízení. 

 Telefonické konzultace 

Oblast: přenesená a samostatná působnost v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (dotační 

programy např. Sport a Volný čas aj., rejstřík škol a školských zařízení, projekty, asistenti 

pedagoga, PAŽIT, projekt tzv. obědy do škol, motivační programy, financování škol a školských 

zařízení zřizovaných obcemi obcemi, správní řízení, zápisové lístky, konkursní řízení atd.). 

 Osobní konzultace 

Oblast: přenesená a samostatná působnost v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (dotační 

programy např. Sport a Volný čas aj., rejstřík škol a školských zařízení, projekty, asistenti 

pedagoga, PAŽIT, projekt tzv. obědy do škol, motivační programy, financování škol a školských 

zařízení zřizovaných obcemi atd.). 

 Úprava (transformace) metodických materiálů z ústředních správních úřadů 

Oblast: přenesená působnost v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (průběžně metodické 

materiály k financování, dotace aj).  

 Metodická a jiná pomoc malým obcím 

Oblast: účast na poradách starostů malých obcí. 

Pomoc poskytnutá odborem školství, mládeže a tělovýchovy v číslech: 

Forma pomoci / rok  2017 2018 2019 

Účast na poradách tajemníků obecních úřadů  4 3 2 

Pořádání odborně zaměřených metodických porad pro 

obce  
4 2 8 

Poskytování metodických vzorů, návodů  řádově stovky 

Telefonické konzultace (odhad)  3500 3700 4100 

Osobní konzultace (odhad)  řádově stovky 

Úprava (transformace) metodických mater.  

z ústředních správních úřadů  
řádově desítky 

Metodická a jiná pomoc malým obcím  řádově desítky 
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ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 

 Pořádání odborně zaměřených metodických porad pro obce  

V souvislosti s novelou stavebního zákona (účinná od 09/2018) uspořádal odbor pro starosty obcí 

a určené zastupitele obcí na úseku územního plánování jednotlivá pracovní setkání zaměřená na 

problematické okruhy týkající se pořizování ÚP obcí, a to 22. 3.2019 v Děčíně, 28.3.2019 

v Litoměřicích, 2.4.2019 v Lounech, 11.4.2019 v Chomutově a 16.4.2019 v Teplicích; dne  

31. 10. 2019 uspořádal odbor poradu s úřady územního plánování (obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností), s pořizujícími obcemi II. a I. kategorie a pořizujícími fyzickými osobami splňujícími 

kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost, která byla zaměřena na aktuální otázky  

z územně plánovací činnosti obcí. Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu uspořádalo 

v roce 2019 oddělení stavebního řádu 1 poradu pro zástupce obecných stavebních úřadů. 

Stěžejním obsahem této porady bylo sdělení informací k probíhající rekodifikaci stavebního práva 

a změnám souvisejících zákonů; dále byla porada věnovaná dotazům vyplývajícím z činnosti 

obecných stavebních úřadů. Součástí porady byla prezentace Hasičského záchranného sboru 

Ústeckého kraje k výkonu státního požárního dozoru a prezentace NIPI bezbariérového prostředí 

o.p.s. k bezbariérovému zpřístupňování staveb.  

Na základě změny organizační struktury Krajského úřadu Ústeckého kraje bylo s účinností ode 

dne 1.8.2019 zřízeno v rámci odboru oddělení speciálního stavebního úřadu, které výkonává 

působnost státní správy u silnic I. třídy. 

 Pořádání seminářů, přednášek a školení 

Na úseku územního plánování byly v roce 2019 dokončeny konzultace uspořádáním semináře pro 

obce a dotčené orgány k představení řešení Územní studie Krušné hory, který se uskutečnil na 

krajském úřadu v 06/2019.  

 Poskytování metodických vzorů, návodů 

V roce 2019 byla metodická činnost odboru prováděna rovněž formou telefonických a ústních 

konzulatcí s pořizovateli územně plánovací dokumentace, s obecnými stavebními úřady  

i speciálními stavebními úřady. Metodická činnost odboru je dále prováděna v rámci kontrolní 

činnosti výkonu přenesené působnosti státní správy. V roce 2019 byla kontrola přeneseného 

výkonu státní správy na úseku územního plánování provedena na 5 úřadech územního plánování 

(Kadaň, Most, Louny, Litvínov, Ústí nad Labem) a na obecním úřadě, který zajišťuje 

pořizovatelskou činnost (Dubí); na úseku územního rozhodování a stavebního řádu na  

6 obecných stavebních úřadech a bylo provedeno 26 kontrol činnosti na úseku editace údajů 

v RÚIAN dle zákona 111/2009 Sb., o základních registrech. V rámci kontroly jsou rovněž 

poskytovány metodické návody (např. k územně plánovací činnosti kontrolovaných obcí). 

Všechny metodické pomůcky jsou vyvěšeny též na webu ÚK – v sekci územní plánování  

a stavební řád (formuláře, porady, metodiky). 

Metodická pomoc speciálního stavebního úřadu je poskytována k problémovým okruhům 

týkajících se výkonu státní správy na úseku pozemních komunikacích, příp. dle aktuálních 

požadavků, a to formou osobních či telefonických konzultací.  

 Telefonické konzultace 

Neustálá operativní pomoc poskytovaná obcím při procesu pořizování ÚPD, s ohledem na 

výklady stavebního zákona, jeho novel a zákonů souvisejících, či správního řádu, a to pro ORP, 
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pořizující obce a fyzické osoby a pro projektanty územních plánů (ÚP). Neustálá operativní 

pomoc je poskytována taktéž stavebním úřadům při řešení aktuálních problémů.  

 Osobní konzultace 

Konzultace s pořizovateli (MěÚ, OÚ) a s projektanty v procesu pořizování ÚPD, stavební zákon 

a zákony související, správní řád, výklad nadřazené ÚPD a PÚR ČR – ve znění Aktualizace  

č. 1, 2, 3 a jejich vliv na tvorbu ÚP, vyžádané konzultace s vedoucími SÚ k problematice 

stavebního zákona, vyvlastňovacího zákona a zákona o urychlení výstavby. 

 Podávání vlastních stanovisek obcím 

Stavebním úřadům jsou zpřístupněny pravidelné měsíční „stručné výtahy“ z rozsudků Nejvyššího 

správního soudu z oblasti stavebního zákona s fulltextovým vyhledáváním podle konkrétních 

paragrafů stavebního zákona a možností přechodu na úplná znění rozsudků s vyznačenými 

důležitými pasážemi. 

Pomoc poskytnutá odborem územního plánování a stavebního řádu v číslech: 

Forma pomoci / rok 2017 2018 2019 

Účast na poradách tajemníků obecních úřadů 0 0 0 

Pořádání odborně zaměřených metodických porad 

pro obce 
2 6 7 

Pořádání seminářů, přednášek a školení 3 3 3 

Poskytování metodických vzorů, návodů (odhad) 3 12 11 

Telefonické konzultace Každodenní 

Osobní konzultace Každodenní 

Podávání vlastních stanovisek obcím  10 12 9 

 

 

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ 

 Poskytování metodických vzorů, návodů  

Oblast: k lékařským pohotovostním službám; k protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 

stanici. 

 Telefonické konzultace  

Oblast: k lékařským pohotovostním službám (včetně prohlídek těl zemřelých) – nesledováno, 

řádově stovky případů; k protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici nesledováno, 

řádově jednotky případů, k výběrovým řízením před uzavřením smlouvy o úhradě zdravotních 

služeb - nesledováno, řádově desítky případů, k oprávněním na poskytování zdravotních služeb 

řádově stovky případů, k zasílání zdravotnické dokumentace novým lékařům řádově stovky, 

konzultace s obcemi k přestupkovým řízením v oblasti zdravotnictví, k přestupkovému řízení  

v jednotkách případů.  
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 Konzultace prostřednictvím elektronické pošty  

Oblast: k pohotovostním službám (včetně prohlídek těl zemřelých) – nesledováno, řádově desítky 

případů; k výběrovým řízením před uzavřením smlouvy o úhradě zdravotních služeb – 

nesledováno, řádově desítky případů; k oprávnění na poskytování zdravotních služeb řádově 

desítky případů, k přestupkovému řízení v jednotkách případů. 

 Osobní konzultace  

Oblast: na místě při provádění kontrol nakládání s tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem, 

na místě při provádění kontrol přestupkových řízení, k lékařským pohotovostním službám (včetně 

prohlídek těl zemřelých) - nesledováno, řádově desítky případů; k výběrovým řízením před 

uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb – nesledováno, řádově desítky 

případů; k oprávnění na poskytování zdravotních služeb – nesledováno, řádově desítky případů, 

k postupu nakládání se zdravotnickou dokumentací při zániku oprávnění – řádově desítky případů. 

 Podávání vlastních stanovisek obcím  

Oblast: k lékařským pohotovostním službám, k přestupkovým řízením. 

Pomoc poskytnutá odborem zdravotnictví v číslech: 

Forma pomoci / rok 2017 2018 2019 

Účast na poradách tajemníků obecních úřadů 0 0 0 

Pořádání odborně zaměřených metodických porad pro obce   1 

Telefonické konzultace řádově stovky případů 

Osobní konzultace řádově desítky případů 

Konzultace prostřednictvím elektronické pošty řádově desítky případů 

Podávání vlastních stanovisek obcím jednotlivé případy 

 

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

 Pořádání odborně zaměřených metodických porad pro obce  

Oblast: státní správa myslivosti, lesů, rybářství, zemědělství půdní fond - ZPF, odpadové 

hospodářství, ochrana přírody, ochrana ovzduší. 

 Pořádání seminářů, přednášek a školení  

Oblast: školení v programu EVVO – učitelé, školení k dotačnímu titulům odboru ZPZ – 

elektronizace podání, státní správa myslivosti, lesů, rybářství, ZPF. 

 Poskytování metodických vzorů, návodů  

Oblast: dotační tituly ÚK (Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 

2017 až 2020, Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na 

rok 2014 až 2020, Program poskytování příspěvků na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na 

roky 2014 až 2020, Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 

- 2025), státní správa myslivosti, lesů, rybářství, ZPF, územní plány, vodní hospodářství, 
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odpadové hospodářství, ochrana přírody, CITES, ochrana horninového prostředí, posuzování 

vlivů na životní prostředí, pohřebnictví. 

 Telefonické konzultace  

Oblast: ochrana ovzduší, posouzení záměrů z hlediska nutnosti posuzování vlivů záměru na 

životní prostředí (EIA), SEA, IPPC, ochrana horninového prostředí, pohřebnictví, ochrana 

obyvatelstva před ozářením z přírodních zdrojů, stanoviska k projektům připraveným pro podání 

žádosti do Operačního programu Životní prostředí, státní správa myslivosti, lesů, rybářství, ZPF, 

územní plány, ochrana týraných zvířat, CITES, dotační tituly (Program pro rozvoj eko-agro oblastí 

v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, Program podpory rozvoje zemědělství  

a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2014 až 2020, Program poskytování příspěvků na 

hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2014 až 2020, Program na podporu vodního 

hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025), vodoprávní řízení, odpadové hospodářství, 

ochrana přírody, povodňové plány, záplavová území.  

 Osobní konzultace  

Oblast: ochrana ovzduší, posouzení záměrů z hlediska nutnosti posuzování vlivů záměru na 

životní prostředí (EIA), SEA, IPPC, ochrana horninového prostředí, ochrana obyvatelstva před 

ozářením z přírodních zdrojů, stanoviska k projektům připraveným pro podání žádosti do 

Operačního programu Životní prostředí, státní správa myslivosti, lesů, rybářství, ZPF, územní 

plány, ochrana týraných zvířat, vodoprávní řízení, odpadové hospodářství, ochrana přírody, 

prevence závažných havárií, povodňové plány, CITES, dotační tituly - Program pro rozvoj eko-

agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, Program podpory rozvoje zemědělství 

a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2014 až 2020, Program poskytování příspěvků na 

hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na roky 2014 až 2020, Program na podporu vodního 

hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025, Program podpory odpadového 

hospodářství obcí. 

 Konzultace prostřednictvím elektronické pošty  

Oblast: posouzení záměrů z hlediska nutnosti posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA), 

IPPC, stanoviska k projektům připraveným pro podání žádosti do Operačního programu Životní 

prostředí, ochrana horninového prostředí, pohřebnictví, ochrana obyvatelstva před ozářením  

z přírodních zdrojů, ochrana ovzduší, ochrana přírody, CITES, vodní a odpadové hospodářství, 

dotační tituly (podpora začínajících včelařů, podpora hospodaření v lesích, podpora zemědělství 

a venkovských oblastí ÚK, podpora rozvoje eko-agro ÚK, Program podpory odpadového 

hospodářství obcí). 

 Podávání vlastních stanovisek obcím  

Oblast: státní správa myslivosti, lesů, rybářství, ZPF, územní plány, ochrana týraných zvířat, 

vodoprávní řízení. 
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Pomoc poskytnutá odborem životního prostředí a zemědělství v číslech: 

Forma pomoci  2017 2018 2019 

Účast na poradách tajemníků obecních úřadů 1 0 0 

Pořádání odborně zaměřených metodických porad 

pro obce 
4 5 5 

Pořádání seminářů, přednášek a školení 0 2 1 

Poskytování metodických vzorů, návodů (odhad) 10 25 38* 

Telefonické konzultace řádově tisíce 

Osobní konzultace řádově stovky 

Podávání vlastních stanovisek obcím 5 2 4 

Metodická a jiná pomoc malým obcím 
příležitostně na vyžádání, kolem 

stovky 

 
*Tento nárůst je způsoben agendou pohřebnictví – do 08/20 musí mít všichni provozovatelé pohřebišť 

(většinou obce) schválené řády veřejných pohřebišť v souladu platnými právními předpisy (novela 

zákona zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, platná od 1. 9. 2017). 

 


