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Představení MV

• Počet zaměstnanců cca 2000 (jedno z 
největších ministerstev)

• Počet odborů 38
• Veřejné správě se věnuje několik odborů:

– Odbor efektivní veřejné správy
– Odbor dozoru a kontroly veřejné správy
– Odbor územní veřejné správy



Budova Ministerstva vnitra na Letné
(tzv. kachlík)
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Bývalá budova Ministerstva vnitra 
(dnes hotel)
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Současný ministr vnitra                      
Radek John
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Bývalý ministr vnitra 
Martin Pecina
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Jakou roli mají ministerstva v 
systému veřejné správy ?

• Podílejí na tvorbě státní politiky
• Formulují a uskutečňují politiku svého resortu
• Vypracovávají koncepce
• Posuzují návrhy ostatních ministerstev
• Dozírají a řídí činnost krajů v oblasti 

přenesené působnosti
• Podílejí se na přípravě zákonů a nařízení

vlády
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Představení MV

• Ústřední správní úřad v jehož čele stojí ministr, 
který plní zejména úkoly v těchto oblastech:
– Matriky, státní občanství, občanské průkazy, 

evidence obyvatel, rodná čísla



Představení MV
– Cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a 

postavení uprchlíků
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Představení MV
– Územní členění státu, státní hranice, 

státní symboly



Představení MV
– Volby
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Představení MV
- informační systémy veřejné správy
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Představení MV
– Koordinační úloha v oblasti výkonu veřejné

správy svěřené orgánům územní samosprávy

– Koordinační úloha pro informační
komunikační technologie

– Hlavní garant za reformu veřejné správy



15

Role MV ve vztahu k samosprávám

• dozorová
• kontrolní
• metodická
• koordinační
• koncepční
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Dozorová činnost
• MV provádí dozor nad vydáváním a obsahem obecně

závazných vyhlášek obcí a krajů a usnesení, rozhodnutí
a jiných opatření orgánů obcí a krajů v samostatné
působnosti

• Obec, kraj zasílá OZV neprodleně po dni schválení MV
• Odporuje-li OZV obce, kraje zákonu, vyzve MV obec, 

kraj ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec, kraj nápravu 
do 60 dnů, rozhodne MV o pozastavení účinnosti OZV. V 
rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu na zjednání
nápravy. Pokud nedojde ze strany obce, kraje ke 
zjednání nápravy a proti rozhodnutí MV není podán 
rozklad, podá MV návrh k Ústavnímu soudu na zrušení
OZV.

• Příklad Jindřichovice pod Smrkem – „úřednická
vyhláška“
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Kontrolní činnost

• MV kontroluje výkon samostatné působnosti 
svěřené orgánům obcí, krajů – kontrolou se 
rozumí, zda orgány obcí, krajů při výkonu 
samostatné působnosti dodržují zákony a jiné
právní předpisy

• Kontrolu provádějí pověření zaměstnanci MV 
• Věcně příslušná ministerstva a jiné správní

úřady kontrolují výkon přenesené působnosti 
orgánům krajů
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Metodická činnost

• Cílem je: jednotný výkon státní správy na 
celém území státu

• Formy: metodické pokyny, konzultační
dny, tématické porady (např. ministerstev 
s krajskými úřady či obcemi)
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Koordinační činnost
• Vertikální koordinace aktivit 

(např. pravidelné porady NMV s řediteli 
krajských úřadů, ministra s hejtmany, ředitelů
krajských úřadů s tajemníky obcí)

• Horizontální koordinace aktivit
(meziresortní pracovní skupiny, př. PS k 
rozpočtovému určení daní nebo ke strategii 
regionálního rozvoje apod.)
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Financování územních samospráv 
z pohledu MV 

• Spojený model výkonu veřejné správy přináší určité
komplikace

• Obce i kraje vykonávají kromě samosprávy také státní
správu, kterou na ně stát přenáší

• Obec (kraj) dostává na základě zákona o státním 
rozpočtu na výkon státní správy příspěvek (nekryje 
veškeré náklady se státní správou spojené) –
nespokojenost obcí („stát si objednal nějakou službu, tak 
ať za ní zaplatí“)

• Pro rok 2011 pokles příspěvku o 17 % u obcí !
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Zefektivňování veřejné správy –
metody, nástroje

• Stále rostoucí požadavky na veřejnou správu
• Trend přejímání moderních metod řízení, které

byly původně vyvinuty pro soukromý sektor
• Cíle metod kvality: 

– zvýšení kvality řízení úřadů veřejné správy,
– porovnání kvality řízení se srovnatelnými 

organizacemi
– přispět k zavedení efektivnějších a účinnějších 

pravidel pro fungování organizace
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Metody kvality
• Bechmarking

- podstatou metody je analýza a porovnávání procesů
pomocí přesně určených výkonnostních ukazatelů, za 
účelem stanovení nejlepších postupů

• Procesní audity agend veřejné správy
- jsou založeny na bázi procesních modelů a analýz 
prostřednictvím kterých je možné optimalizovat 
procesy daného úřadu, jeho strukturu a sjednotit 
pracovní postupy
- výstupem může být nová organizační struktura či 
doporučení na změnu počtu a kompetencí
zaměstnanců
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Nový trend - elektronizace veřejné
správy

Vize : „obíhají data, nikoliv občan“
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Nový trend - elektronizace veřejné
správy

• Srdce – zákon o eGovernmentu (zákon č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů) – účinnost 1.7.2009

• Mozek – základní registry veřejné správy (ROS, ROB, 
RPP, RUIAN)

• Prsty – Czech POINT = český podací ověřovací
informační národní terminál, asistované místo výkonu 
veřejné správy

• Oběhová soustava – komunikační infrastruktura veřejné
správy (KIVS) 



Děkuji za pozornost

Prostor pro dotazy

Kontakt: mvetyska@mvcr.cz
Tel. 974 816 636


