
Příloha č. 1 

 
Koncepce Odboru finančního Městského úřadu Tišnov 

 

Popis odboru:  

Hlavní činností finančního odboru jsou komplexní účetní práce pro město a jeho organizační 

složky v souladu s příslušnými právními předpisy, převážně zákonem č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, sestavení a sledování rozpočtu města v souladu se 

zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a správa místních 

poplatků města dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů a dle příslušných obecně závazných vyhlášek města. Na úseku školství odbor 

zabezpečuje plnění úkolů obce vyplývající ze zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

  

V  samostatné působnosti: 

 Zajišťuje vedení účetnictví města a organizačních složek včetně mzdové agendy 

v souladu s právními předpisy (komplexní účetní práce, výkazy města, vedení 

evidence majetku, inventarizace, výplaty náhrad za pracovní cesty, zpracování  

a podání přiznání k daním, fakturace, vedení pokladny, evidence pohledávek  

a závazků města, vymáhání pohledávek města vzniklých v samostatné působnosti, 

výplata schválených peněžních darů a dotací, sledování finanční vztahů města se 

státem a krajem, dobrovolnými svazky atd., hospodaření s peněžními fondy města 

v rámci stanovených podmínek, poskytování metodické pomoci při vedení účetnictví  

u příspěvkových organizací města, komplexní mzdová agenda včetně agendy 

nemocenských dávek a nemocenského pojištění zaměstnanců úřadu, členů 

zastupitelstva města, výborů zastupitelstva a komisí rady města, evidence pojistného 

na sociální pojištění, důchodového a zdravotního pojištění, roční zúčtování daně 

z příjmů ze závislé činnosti, zpracování vnitřních směrnic v oblasti vedení účetnictví  

a daní). 

 Sestavuje a sleduje rozpočet města (zpracovává rozpočtový výhled a návrh rozpočtu, 

informuje orgány města o plnění rozpočtu a navrhuje rozpočtová opatření, zpracovává 

závěrečný účet města). 

 Zajišťuje finanční management organizace – analyzuje finanční situaci města 

(optimalizuje využití bankovních služeb, předkládá návrhy orgánům města na 

optimální využívání finančních prostředků, vede evidenci smluv s finančními 

institucemi). 

 Vykonává funkci tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva města Tišnova. 

 Zodpovídá za výkon zřizovatelských funkcí ke školským příspěvkovým organizacím 

zřízených městem Tišnovem (konkurz na ředitele školského zařízení, úpravy 

v rejstříku škol a školských zařízení, řešení stížností na ředitele školských zařízení 

atd.) 

 Spolupracuje se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města 

Tišnova a s volnočasovými organizacemi ve městě 
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 Vykonává funkci tajemníka Komise sportovní a Komise školské, pro děti, mládež  

a rodinu Rady města Tišnova, administruje řádné dotace města v oblasti kultury, 

volnočasových aktivit mládeže a ostatní zájmové činnosti 

 

V přenesené působnosti: 

 Vybírá a spravuje poplatky dle zákona o místních poplatcích a dle příslušných obecně 

závazných vyhlášek města (ze psů, z ubytovací kapacity, za „komunální odpad“). 

 Eviduje a vymáhá pohledávky dle zákona - daňového řádu a vykonává funkci správce 

daně při vymáhání peněžitých pohledávek města. 

 Provádí cenové kontroly, ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových 

předpisů dle zákona o cenách a působnosti orgánů ČR v oblasti cen dle zákona. 

 Vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 

školského zákona (statistika a rozpočtování škol a  školských zařízení) 

 

 

Možnosti rozvoje: 

Odbor finanční již od r. 2013 pracuje na přípravě zavedení nové vyšší formy účetního 

programu, který by umožňoval téměř okamžitou informovanost o aktuálním čerpání rozpočtu, 

odstranění duplicitního zadávání dat, nastavení automatického párování předpisů a plateb  

u místních poplatků, pokut a pohledávek, přímé napojení platebních terminálů téměř všech 

bank na účetní systém, zajišťoval by více propracovaný kontrolní systém, evidenci smluv 

s možností provázání na příjmy/výdaje města. Na úseku místních poplatků a pohledávek 

města je v rámci nového programu požadavek na vymáhací systém, který by byl vždy 

v souladu s platnou legislativou, umožňoval by propojení se spisovou službou a se základními 

registry. Pro organizaci rozsahu města Tišnova začíná být stávající účetní program 

nedostačující. Současně se zavedením nového programu je pořízení skenovací linky, která by 

umožňovala zrychlit oběh dokumentů a vyloučila jejich ztrátovost. Bude však nutné vyřešit 

otázku, kam se skenovací linka umístí. V případě, že by měla být na OF, je třeba zvážit, zda 

její provoz bude v silách odboru v rámci pracovního vytížení zvládnout. Zavedením nového 

programu a skenovací linky bude nutné přerozdělit pracovní činnosti u jednotlivých pracovnic 

odboru a dle rozsahu implementace v rámci úřadu i u zaměstnanců jiných odborů. V r. 2014 

byl na pořízení tohoto software vyhlášen dotační titul a z tohoto důvodu bylo provedeno 

výběrové řízení. Jeden uchazeč byl z VŘ vyloučen, a výběrové řízení bylo pro účast jednoho 

uchazeče zrušeno. Dotace byla pozastavena a další informace budou k dispozici v 1. čtvrtletí 

r. 2015. OF bude i nadále iniciovat pořízení vyšší verze účetního programu. 

 

 

Personální zhodnocení a srovnání počtu zaměstnanců: 

Výše uvedené činnosti zabezpečuje sedm referentek a vedoucí odboru. 

V rámci agendy OF nelze srovnat počty úkonů s jinými obcemi z důvodu různých účetních 

software, nastavení směrnic (způsoby a finanční hranice účtování), počtu obyvatel (u místních 

poplatků).  

Srovnání personálního složení finančních odborů v našem a  jiných městech je uvedeno 

v tabulce „Přehled činností finančních odborů“, která je přílohou této koncepce.  

 

Z tabulky vyplývá, že pouze ve městech Bystřice nad Pernštejnem a Moravské Budějovice je 

v rámci finančního odboru i živnostenský úřad, který má vyčleněny pro tuto činnost 

samostatné úředníky (samostatné oddělení).  
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Všechna uvedená města jsou sice plátci DPH, ale náročnost prací v souvislosti s plátcovstvím 

DPH však závisí na rozsahu uplatňování nároku na odpočet DPH. V tomto případě město 

Tišnov činí úkony, které umožňují s ohledem na pracnost co největší uplatnění odpočtu DPH, 

tzn. maximální finanční efekt (uplatnění poměru a koeficientu).  

S naším městem co se týká počtu zaměstnanců (7úředníků + vedoucí) jsou srovnatelné 

Hustopeče a Mikulov. V obou městech mají správu místního poplatku za provozování 

výherních hracích přístrojů. Tato činnost je však minimální. Jedná se pouze o výběr správního 

poplatku. V Hustopečích nemají na OF mzdovou agendu, vymáhání pohledávek v samostatné 

a přenesené působnosti. V Mikulově nemají na OF pokladnu, mzdovou agendu, vymáhání 

pohledávek v samostatné a přenesené působnosti.  

Na našem finančním odboru je umístěna hlavní pokladna úřadu a pokladna pro výběr místních 

poplatků. Za nevhodné rozvržení prací na OF se jeví současná kombinace agendy mezd  

a hlavní pokladny. V budoucnu (po zavedení nového softwaru) je nutné zvážit jiné řešení.  

Dle zkušeností není dále zcela vhodné v úřední dny neuzavření úřadu v době polední 

přestávky. Úřednice se v této době střídají, ne vždy vystačí se svoji provozní zálohou (např. 

požadované drobné) a musí peníze brát z jiné poklady bez řádného inventurního předání, 

které je časově náročné.  

Za zmínku stojí počet pokladen na úřadě. Naše město (23 pokladen) je raritou v této 

záležitosti. Velké množství pokladen sice umožňuje občanům lepší servis (na jednom místě 

vyřídí svůj požadavek i úhradu za požadovaný úkon), ale na druhé straně agenda pokladny 

zatěžuje referenty jednotlivých odborů, kteří mají svoji odbornou specializaci. Pokladnu, kde 

je hmotná odpovědnost by měl spravovat pracovník, který by už nebyl zatížen další agendou. 

Finanční prostředky města jsou rozmístěny na 23 místech úřadu. Další stinnou stránkou této 

věci je finanční zatížení za vedení takového počtu pokladen. Za řešení se jeví zavedení jedné 

pokladny na budovu, tj. 3 pokladny na úřad + hlavní pokladna. 

Agenda školství je ve městech umístěna na různých odborech. Srovnání počtu úředníků, kteří 

ji vykonávají, je složité z důvodu toho, že někde mají k této agendě přiřazeny další činnosti.  

 

 

Ze srovnání tedy vyplývá, že v řadě měst na finančních odborech nemají mzdovou agendu, 

vymáhání pohledávek a agendu školství. Při porovnání obsahu agendy OF a v něm počtu 

úředníků je zřejmé, že v Tišnově je práce na OF předimenzovaná.  
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SWOT analýza: 

 
1 VIZE 

KDE CHCEME BÝT V ROCE 2015 – 2018 

 

 zavedení softwaru vyšší úrovně fungujícího na OF a dle potřeby i na jiných 

odborech úřadu 

 zajištění aktuálních informací o čerpání rozpočtu  

 možnost plateb na úřadě prostřednictvím platebních terminálů 

 kvalitnější informovanost veřejnosti o finanční situaci města (podrobnější 

rozklikávací rozpočet) 

 

SILNÉ STRÁNKY 
 

 personální obsazení odboru – stabilní, 

zapracované, profesionální, 

s dlouhodobými zkušenostmi 

 nízká nemocnost  

 časová flexibilita 

 dobrá týmová práce v rámci odboru – 

řešení problémů z více hledisek a 

komplexní posuzování problémů 

 pěkné pracovní prostředí 

 

2 PŘÍLEŽITOSTI 

 

 rozšířený software odpovídající 

velikosti agendy města Tišnova 

 dostatečné personální obsazení 

 efektivní přerozdělení prací 

 podmínky k větší  zastupitelnosti 

v rámci odboru 

 odborné soustavné vzdělávání  

 lepší informovanost a komunikace ze 

strany ostatních zaměstnanců úřadu 

 zavedení evidence smluv 

 přístup do oficiálních registrů  

 

3 SLABÉ STRÁNKY 

 

 malá zastupitelnost na všech pozicích 

 časté a nejasné změny legislativy  

 nedostatečná informovanost a 

komunikace s ostatními zaměstnanci 

úřadu  

 nemožnost přístupu do oficiálních 

registrů (místní poplatky – daňové 

řízení )  

 nedostatečné a nejednotné softwarové 

vybavení  

 neuzavření úřadu v polední přestávce 

v úřední dny v agendě poklady  

 

4 OHROŽENÍ 

 

 možná chybovost v práci z důvodu 

neúplných informací, nejasné 

legislativy, pracovního vypětí 

 pozastavení práce v případě delšího 

onemocnění pracovnic z důvodu 

neúplné zastupitelnosti 

 ztráta dat z důvodu nefunkčního 

zálohování , výpadku serveru  

 nedostatečný účetní software 

 nedostatečné prostory pro archivaci 

  

 

 
 

Z uvedené SWOT analýzy vyplývá, že na finančním odboru pracuje odborně zdatný, 

flexibilní, stálý personál, který má snahu odvádět kvalitní práci a týmově řešit veškeré 

problémy. 

Za největší slabou stránku odboru lze považovat velmi malou zastupitelnost na všech 

pozicích. Nejnutnější zastupitelnost je pouze na pokladně a při výběru místních poplatků. 
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Plná zastupitelnost na OF je nereálná z důvodu složitosti prací, časté změny legislativy, 

potřeby soustavného vzdělávání, potřeby delší praxe a s tím spojené nutnosti dlouhodobého 

zapracování. 

V případě delšího onemocnění jakéko-li pracovnice hrozí dočasné pozastavení její práce. 

Další hrozbou je možná chybovost z důvodu velmi časté změny v legislativě a nejasnostech 

v zákonech, špatné komunikaci s ostatními zaměstnanci úřadu (pozdní dodání faktur, smluv, 

rozhodnutí, informací o příjmech, výdajích jednotlivých akcí - investice, opravy, prodej 

majetku). Tato skutečnost byla v poslední době ovlivněna i častou změnou zaměstnanců  

a reorganizacemi na úřadě.  

Práce je dále znesnadňována nepřístupem  do oficiálních registrů (místní poplatky – daňové 

řízení), nedostatečným a nejednotným software vybavením. 

OF má již nevyhovující prostory pro archivaci. Je to způsobeno nárůstem agend (papírových 

dokladů) a v rámci agendy mzdy je dlouhá doba uložení dokladů (mzdové listy 50 let). Tato 

skutečnost byla částečně vyřešena pořízením úložných skříní na odboru a počítá se s využitím 

archivu bývalého OKŠ.  

Jako příležitost k odstranění stávajících nedostatků je možné vidět zavedení rozšířeného 

softwaru odpovídající velikosti agendy města Tišnova, efektivní přerozdělení prací  

a dostatečné personální obsazení odboru.  

 

 

Očekávaný stav k roku 2018: 

 

Vzhledem k podpoře vedení města se dá předpokládat, že dojde k zavedení nového softwaru 

minimálně pro potřeby finančního odboru. S tím bude spojené již zmíněné přerozdělení prací. 

Budou tím k dispozici aktuální informace o čerpání rozpočtu a dále bude možné pořídit pro 

platby na úřadě platební terminály a nový program zajistí jejich přímé napojení na účetní 

systém. V případě zájmu bude možné pořídit podrobnější rozklikávací rozpočet, který 

informuje veřejnost o finanční situaci města. Ke kvalitnější práci přispěje i zavedení evidence 

smluv.  

Důležitou skutečností bude zapracování nové pracovnice v letošním roce po odchodu stávající 

zaměstnankyně do důchodu.  

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Petra Jůzová, 

                                                                                          vedoucí finančního odboru      
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Příloha č. 2 

 
Koncepce Odboru kancelář starosty a tajemníka Městského 

úřadu Tišnov  

Popis odboru:  

Odbor kancelář starosty a tajemníka MěÚ Tišnov je nejmladším odborem v rámci struktury 

úřadu. Po odchodu vedoucí odboru, paní Mgr. Silvie Otiepkové v únoru 2014 byl pověřen 

vedením odboru a funkcí právníka Mgr. Michal Knecht. Ten byl na základě řádného 

výběrového řízení v květnu t.r. vybrán do funkce právníka města a zůstává nadále t.č. 

pověřeným vedoucím odboru. V souvislosti se zřízením městské policie k 1.6.2014 byl 

formálně ze struktury odboru vyřazen inspektor veřejného pořádku, který je nyní součástí 

městské policie, jakožto orgánu obce. Právník města vede v současnosti agendu vyvlastnění 

pro město Brno, týkající se pozemků pod plánovanou stavbou VMO Žabovřeská I, k němuž 

byl zdejší úřad pověřen usnesením krajského úřadu. 

Dne 1.3.2014 nastoupila na odbor paní Michaela Kšicová, jakožto asistentka tajemnice a dne 

1.4.2014 paní Iva Maloňová, DiS., jakožto asistentka vedoucí projektové kanceláře. Pokud se 

týká paní Kšicová, tato aktuálně po odchodu asistentky starosty (paní Juránkové) v listopadu 

2014 byla dočasně přeřazena na pozici asistentky starosty. Toto řešení je však samozřejmě 

nutno považovat za přechodné a je třeba urychleně tuto pracovní pozici doobsadit. Není 

možno v jedné osobě dlouhodobě kumulovat výkon obou pracovních pozic.    

Odbor kancelář starosty a tajemníka MěÚ Tišnov je personálně rozložen v sídlech všech tří 

budov úřadu. Kumuluje v sobě jak činnosti v samostatné působnosti, tak v působnosti 

přenesené. Aktuální výkon těchto činností je zakotven v příloze č. 2 Organizačního řádu 

Městského úřadu Tišnov.  

K datu pořízení tohoto materiálu, tj. 19.1.2015 se jedná se konkrétně o tyto činnosti: 

Náplň činnosti odboru v oblasti samostatné působnosti: 

1) zabezpečuje úkoly spojené s úřední činností starosty města a místostarostů, 

2) zabezpečuje přijetí návštěv u starosty a místostarostů, 

3) podílí se na organizaci pracovních a společenských akcí města, 

4) eviduje korespondenci a jiné písemnosti starosty města a místostarostů, 

5) podle pokynů vyřizuje korespondenci starosty města a místostarostů, 

6) podle pokynů organizuje úřední schůzky a jednání starosty města a místostarostů, 

7) zabezpečuje vyhotovení listiny přítomných na zasedání zastupitelstva města a rady města, 

8) vyhotovuje zápisy ze zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města, vyhotovuje 

a rozesílá usnesení zastupitelstva města a rady města a zajišťuje jejich zveřejnění na 

webových stránkách města Tišnova, 

9) vyhotovuje schválené záměry města a zajišťuje jejich vyhlášení, 

10) organizačně zajišťuje vedení kroniky města, 

11) správa obsahu facebookových stránek a webových stránek v záležitostech propagace 

města, 
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12) spolupráce s partnerskými městy, 

13) zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce k organizační 

složce města Tišnova, Městské knihovně Tišnov, 

14) zastupuje město v řízení před soudy a dalšími orgány veřejné správy, 

15) zabezpečuje přípravu podkladů pro rozhodování orgánů města, 

16) provádí kontrolu věcné a formální správnosti materiálu pro jednání Rady a Zastupitelstva 

města Tišnova, 

17) zabezpečuje přípravu a právní posouzení smluvní dokumentace a dalších listin 

a dokumentů města, 

18) zaujímá stanoviska a vyjadřuje se z hlediska platné legislativy k záležitostem města, 

19) poskytuje metodickou pomoc v oblasti dodržování ústavnosti a zákonnosti v samostatné 

působnosti města,  

20) vykonává právní poradenství v ostatních záležitostech orgánů města, 

21) zabezpečuje evidenci, archivaci a půjčování Sbírek zákonů pracovníkům úřadu a občanům 

k nahlédnutí, 

22) vede centrální evidenci petic a stížností, 

23) zpracovává návrhy vnitřních předpisů (řídících aktů), pokud starosta města nebo tajemník 

úřadu neurčí zpracovatelem jiný útvar, 

24) zajišťuje součinnost s právní kanceláří v případech, kdy je tato pověřena město zastupovat 

před soudem nebo správním orgánem, event. s níž je uzavřena smlouva o poskytování 

právní pomoci, 

25) plní úkoly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění a zabezpečuje zpracování 

roční zprávy o výsledcích finančních kontrol podle § 22 zákona o finanční kontrole, 

26) zabezpečuje veřejnosprávní kontrolu podle zákona o finanční kontrole, 

a to u příspěvkových organizací města, u žadatelů o veřejnou finanční podporu 

a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města, 

27) je koordinačním orgánem města pro přípravu na krizové situace (stav nebezpečí, nouzový 

stav), 

28) vykonává funkci tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva města Tišnova, 

29) kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Tišnova, 

30) koordinuje a řídí realizaci projektů města v rámci projektové kanceláře,  

31) aktivně vyhledává dotační tituly a předkládá možnosti využití těchto dotací příslušným 

garantům,  

32) odpovídá za zpracování dotačních žádostí a v případě zpracování dotace externím 

subjektem komunikuje s dodavatelem a je kontaktní osobou za město,  

33) na základě pověření od příslušného garanta zpracovává projektový záměr dle Metodiky 

pro řízení projektů,  

34) dohlíží nad dodržováním Metodiky pro řízení projektů,  

35) provádí změny a aktualizace Metodiky pro řízení projektů,  

36) zabezpečuje metodickou pomoc vedoucím projektů,  

37) vypracovává stanoviska projektové kanceláře k realizovaným projektům, 
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38) plní úkoly spojené s  úřední činností tajemníka městského úřadu, eviduje korespondenci a 

jiné písemnosti tajemníka a dle jeho pokynů vyřizuje jeho korespondenci, 

39) zabezpečuje organizačně technické záležitosti spojené se zasedáními zastupitelstva 

a schůzemi rady,  

40) v průběhu skartační lhůty uchovává a pečuje o písemnosti související se zasedáními 

zastupitelstva města a schůzemi rady města, 

41) vede evidenci usnesení rady a zastupitelstva města, 

42) vyhotovuje a rozesílá zápisy z porad vedení,  

43) zpracovává výroční zprávu města a následně zabezpečuje její umístění na webu města, a 

to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, 

44) vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informací včetně jejich vyřízení podle 

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

předpisů,  

45) zabezpečuje komplexní personální agendu zaměstnanců města, 

46) zabezpečuje plnění povinností zaměstnavatele ve vztahu ke zvláštní odborné způsobilosti 

pracovníků úřadu a zabezpečuje jejich vzdělávání podle zákona  č. 312/2002 Sb., 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

47) zabezpečuje administraci personální agendy volených zástupců města, 

48) zabezpečuje administraci personální agendy ředitelů příspěvkových organizací, 

49) zajišťuje a zodpovídá za realizaci výběrových řízení na obsazení pracovních míst úřadu, 

50) provádí kontrolu dočasně práce neschopných zaměstnanců úřadu, 

51) spolupracuje na zabezpečení součinnosti města při výkonu trestu obecně prospěšných 

prací,  

52) zajišťuje dotace z Úřadu práce ČR a zabezpečuje součinnost města při výkonu veřejně 

prospěšných prací, 

53) zabezpečuje interní audit na MěÚ Tišnov v souvislosti s udržitelností projektu „Efektivní 

úřad“, vyhotovuje Roční plán interních auditů, 

54) administruje agendu střetu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

55) zabezpečuje vedení evidence členů jednotlivých komisí Rady města Tišnova a výborů 

Zastupitelstva města Tišnova; 

56) zajišťuje propagaci města včetně tištěných propagačních materiálů, vč. podkladů pro 

činnost Turistického informačního centra. 

 

Náplň činnosti odboru v oblasti přenesené působnosti: 

1)   vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu a pověřeného obecního úřadu na úseku 

práva shromažďovacího podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění 

pozdějších předpisů, mimo projednávání přestupků proti právu shromažďovacímu, 

2)   zabezpečuje agendu vyvlastnění, 

3)   zabezpečuje plnění úkolů obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností  

podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, v platném znění a přípravu podkladů pro starostu pro plnění jeho úkolů podle 

citovaného zákona, 
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4)   zabezpečuje plnění  úkolů obecního úřadu  podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění a přípravu podkladů 

pro starostu pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona, 

5)   zabezpečuje plnění úkolů obce podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních 

pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a to včetně 

výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 

citovaného zákona, 

6)   zabezpečuje plnění úkolů obce na úseku obrany státu podle zákona č. 218/1999 Sb., 

(branný zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně výkonu státní správy v 

rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle citovaných zákonů, 

7)   vykonává funkci tajemníka bezpečnostní rady města, je gestorem činnosti bezpečnostní 

rady města, krizového štábu, včetně zpracování příslušných dokumentů, 

8)   zabezpečuje agendu civilní ochrany (CO) v působnosti obce, 

9)   eviduje vnější havarijní plány, 

10) vede evidenci utajovaných informací, zodpovídá za ochranu utajovaných informací 

uložených na jeho pracovišti, a další práce v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., 

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů, 

11) vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu 

a v rozsahu pověřeného obecního úřadu podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 

sbírkách a o změně některých zákonů (ověřování počtu a náležitostí sběracích listin, 

přijímání oznámení týkajících se pokladniček, zajišťování přítomnosti při otevření 

pokladničky, apod.) 

 

Personální zhodnocení odboru: 

V souvislosti s výše popsaným funkčním vymezením Odboru kancelář starosty a tajemníka 

MěÚ Tišnov je možno přistoupit k personálnímu zhodnocení tohoto odboru. Personální 

obsazení samozřejmě navazuje na výše popsané činnosti a slouží k zajištění jejich výkonu. 

Stávající personální obsazení ve vazbě na prováděné činnosti přehledně dokumentuje tato 

tabulka: 

 

 

Odbor kancelář starosty a tajemníka MěÚ Tišnov 

Pověřený vedoucí, právník města Mgr. Michal Knecht 

Asistentka tajemnice Michaela Kšicová 

Personalistka Bc. Libuše Suchánková  

Sekretariát starosty Michaela Kšicová 

Vnitřní kontrola, krizové řízení Ing. Mašek Albín 

Vedoucí projektové kanceláře PhDr. Miriam Jedličková 

Asistentka vedoucí projektové kanceláře Iva Maloňová, DiS. 
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Jak již bylo výše popsáno, paní Michaela Kšicová nastoupila na odbor dne 1.3.2014, jakožto 

asistentka tajemnice. K datu pořízení tohoto materiálu, tj. 19.1.2015 však po odchodu 

asistentky starosty (paní Juránkové) v listopadu 2014 byla dočasně přeřazena na pozici 

asistentky starosty. Toto řešení je však samozřejmě nutno považovat za přechodné a je třeba 

urychleně tuto pracovní pozici doobsadit. Není možno v jedné osobě dlouhodobě kumulovat 

výkon obou pracovních pozic.   

Pokud se týká personálního zhodnocení, je dále třeba uvést, že v době vzniku tohoto materiálu 

probíhají zásadní změny organizačního i personálního charakteru týkající se odboru. Předně je 

třeba uvést, že Rada města Tišnova na svém zasedání konaném dne 7.1.2015 zrušila stávající 

odbor správy majetku a investic a rozdělila ho na dva nové odbory – odbor investic a 

projektové podpory a odbor správy majetku a komunálních služeb. Právě na nově zřizovaný 

odbor investic a projektové podpory přejdou s největší pravděpodobností k 1.2.2015 činnosti 

projektové kanceláře zařazené doposud pod odbor kanceláře starosty a tajemníka, tedy vč. 

personálního obsazení, paní Jedličkové a paní Maloňové.  

V prosinci dále proběhlo výběrové řízení na vedoucího odboru, který doposud působil 

v režimu pověření a v kumulaci s funkcí právníka. Konkrétní výsledky bohužel nejsou k datu 

pořízení tohoto materiálu známy, ale vedoucí bude patrně vybrán a tato funkce tak již nebude 

třeba kumulovat s pozicí právníka.   

Předmětem personálního zhodnocení odboru je dále porovnání činností prováděných zdejším 

odborem a jeho personální obsazení se zadanými obcemi. Úvodem je třeba v případě Odboru 

kanceláře starosty a tajemníka důrazně předeslat, že každá z porovnávaných obcí řeší 

začlenění výše popsané agendy odboru jiným způsobem. Obecně lze konstatovat, že ani 

jedna z porovnávaných obcí nedisponuje stejně koncipovaným odborem. Z tohoto důvodu 

není možno zcela přesně použít tabulkový způsob porovnání, ale u jednotlivých obcí se uvádí 

personální obsazení a odbor, který se nejvíce blíží struktuře a výkonu činnosti našeho odboru 

kanceláře starosty a tajemníka. Pro účely tabulkového porovnání bylo dále třeba zjednodušit 

a zobecnit jednotlivé výkony činností zajišťované uváděnými odbory. Zajímavou je 

skutečnost, že naprostá většina srovnávaných obcí má v organizační struktuře srovnatelných 

útvarů založeny i jiné činnosti, zejména výkon mzdové agendy, vnitřní správy, školství a 

velice často také IT. Naopak většina srovnávaných obcí nekumuluje v těchto útvarech 

agendu projektového řízení, finanční kontroly a právníka.  
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Město Označení 

srovnatelného 

útvaru/počet 

zaměstnanců 

Sekretariát 

starosty 

Sekretariát 

tajemníka 

Právník Finanční 

kontrola 

Krizové 

řízení 

Projektové 

řízení 

Personalistika Jiné 

(většinou 

mzdy, 

vnitro a 

IT) 

Tišnov Odbor 

kancelář 
starosty a 

tajemníka/6 

Ano A A A A A A Ne 

Bystřice nad 

Pernštejnem 

Odbor správní 

a školství/13 

N N N N N N N A 

školství, 
vnitro, 

TIC, 
mzdy 

Hustopeče Odbor 

kancelář 

tajemníka/9 

A A N N A N A A 

mzdy, IT 

Ivančice Odbor 

vnitřních věcí 

a 
sekretariát/12 

A A N N N A A A 

školství, 

vnitro, 
mzdy 

Mikulov Sekretariát 

tajemníka/3 

N A N N A N A A 

mzdy; 

Moravské 

Budějovice 

Odbor 
kancelář 

starosty a 

školství/5 

A A N N N N A A 
školství 

Rosice Odbor 
kancelář 

starosty/8 

A N A N N N N A 
investice 

Slavkov u 

Brna 

Odbor 
kanceláře 

tajemníka/8 

A A A N A N A A 
mzdy, IT 

Moravský 

Krumlov 

Kancelář 

tajemníka/10 

N A N N N N A A 

vnitro,  
mzdy 
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SWOT analýza a vize odboru: 

 
Úvodem této kapitoly je třeba předeslat, že v době vzniku tohoto materiálu probíhají zásadní 

změny organizačního i personálního charakteru odboru (viz. výše), které budou mít na 

budoucí uspořádání odboru vliv. Tvorba koncepce či vize odboru je proto podle názoru autora 

tohoto materiálu v této době značně problematická a nemůže skýtat odpovídající výhled do 

delší budoucnosti. Jako jednu z koncepčních myšlenek lze proto uvést to, že by bylo vhodné 

v určitém časovém odstupu po proběhnutí těchto změn (asi ½ roku) opětovně projít níže 

uvedené a aktualizovat je. V této souvislosti je vnímána potřeba aktivní spolupráce na tvorbě 

koncepce či vize odboru přímo s vedením města, které by mělo do tohoto procesu rovněž 

zapojit svoje vlastní představy a vize.    

 

VIZE 

Kde chceme být v roce 2015 – 2018 

 

 Stabilizovat odbor po stránce organizační a personální - je třeba naprosto jednoznačně 

definovat výkon požadovaných činností a zajistit odpovídající personální obsazení, 

propojení s procesy MěÚ Tišnov 

 Tato stabilizace by měla vycházet ze spolupráce s vedením města 

 Začlenit a využívat PR 

 Dokončit, popř. znovu nastavit práce na jednotném vizuálním stylu 

 Komunikaci vedení s občany orientovat systémem „úředních hodin“ 

 Pravidelné vyhodnocování situace v oblasti krizového řízení 

 Údržba krizové místnosti, vybavení a pomůcek 

 Kontroly dotací poskytovaných Městem Tišnov 

 Vypracovat systém přidělování dotací 

 Dopracovat systém přijímání zaměstnanců 

 Interní výběrová řízení 

 Nastavení odměňování zaměstnanců, benefity 
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SILNÉ STRÁNKY 

 vysoké pracovní nasazení, v případě 

potřeby plnit úkoly nad rámec standardních 

povinností  

 odbornost a zkušenosti stávajících 

pracovníků 

 personální obsazení odboru 

 možnosti komunikace se stávajícím 

vedením  

PŘÍLEŽITOSTI 

 jednoznačné definování požadovaných 

činností a jejich personální zajištění 

 spolupráce s dalšími ORP na úseku 

obdobných útvarů, výměna zkušeností a 

vzhledem k výše popsané roztříštěnosti 

výkonu činností na těchto útvarech jejich 

zesouladění 

 motivace pracovníků 

 pružné reagování na změny 

 využívání spolupráce s prověřenými 

 externisty 

 spojení s informatiky 

 naučit se ekonomicky myslet, 

timemanagement 

 auditování reality, nikoliv zavádění přání 

vedení města 

 zavedení andragogiky 

 spolupráce s úřadem práce, využívání 

dotací na pracovní místa 

 podpora zaměstnankyň na mateřské 

dovolené a rodičů na rodičovské dovolené 

 využívat informační technologie 

k efektivnější práci 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatečné technické vybavení (zejm. 

sekretariát starosty)  

 neusazená pozice právníka 

 problémy se začleněním agendy kultury po 

zrušení OKŠ 

 kombinace prolínání sekretariátu 

tajemníka a starosty v rámci přípravy 

materiálu do RM a ZM (jak po stránce 

výkonu těchto činností, tak po stránce 

personální) 

 roztříštěnost pracovníků odboru na všech 

budovách MěÚ 

 problematická zastupitelnost 

 zabezpečení kontinuity předávání 

zkušeností – krizové řízení, vnitřní 

kontrola 

 přetížení pracovníků - úkoly typu „teď 

hned"  

 neexistence personální koncepce 

propojené s financováním 

OHROŽENÍ 

 dostatečně přesné nedefinování 

požadovaných činností 

 kumulace činností v osobě paní Kšicové 

 nedostatečné personální obsazení vzhledem 

k vykonávaným činnostem   

 jednoznačně nedefinování pozice právníka  

 časté úpravy zákonů a předpisů 

 neznalost představ vedení města 

 špatný odhad časové náročnosti 

vykonávané práce 

 fluktuace pracovníků 

 udržení kroku s vývojem informačních 

technologií, zejm. v oblasti PR (facebook 

apod.) 

 špatná komunikace s některými odbory 

MěÚ Tišnov  

 

Vypracoval: Mgr. Michal Knecht   Datum: leden 2015 
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Příloha č. 3 
 

Koncepce Odboru správy majetku a investic Městského úřadu 

Tišnov  

Popis činností: 

V samostatné působnosti: 

 na úseku bytů vede evidenci bytů v majetku Města Tišnova a postupuje podle Pravidel 

k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu bytu 

v majetku města Tišnova; zajišťuje souhlas rady města s přechodem nájmu bytů dle 

občanského zákoníku; předkládá radě města návrhy na úpravu výše nájemného, 

sleduje placení nájemného, podává žaloby na vyklizení bytu, výkony rozhodnutí 

vyklizením bytu a na dlužné částky, 

 vyjadřuje se k prodeji, směně či nákupu pozemků města, k dělení či scelování 

pozemků a ke změně druhu pozemků na území města, 

 zabezpečuje činnosti spojené s mapováním obecního majetku (historický majetek 

města) včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí, 

 zabezpečuje úkoly obce a obecního úřadu podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., 

 organizuje, zabezpečuje a provádí prodej bytů ve vlastnictví města Tišnova, 

 na úseku městských nebytových prostor zabezpečuje jejich správu a kontrolu jejich 

správy, kterou vykonávají jiné subjekty na základě uzavřené smlouvy, 

 na úseku majetkoprávním zabezpečuje přípravu majetkoprávních smluv města, vede 

evidenci uzavřených majetkoprávních smluv města a zabezpečuje kontrolu jejich 

dodržování, 

 zpracovává podklady k vyhotovení majetkoprávních smluv města a pro znalecké  

oceňování nemovitého majetku města, ověřuje majetkoprávní vztahy k nemovitostem  

a  zabezpečuje nabývací tituly k nemovitostem města, 

 zabezpečuje a vede agendu pojištění majetku města (pojištění majetku a pojištění 

odpovědnosti za škodu), 

 zajišťuje opravy a údržbu dětských hřišť a pískovišť ve městě dle EN ČSN 1176 

a 1177 s ohledem na platné hygienické předpisy,  

 vydává povolení k vjezdu vozidel na pozemní komunikace, na které lze vjet pouze 

s povolením úřadu, 

 dále zabezpečuje: 

- údržbu a opravy bytového fondu, 

- provoz, údržbu a opravy Letního tábora Brumov a koupaliště Tišnov, 

- běžnou údržbu, revize a opravy nemovitého majetku města, 

- zavádění dokončených nemovitých investic do evidence majetku města včetně 

zajištění zápisu do katastru nemovitostí, 

- správu nemovitého majetku města a kontrolu správy nemovitého majetku města, 

kterou vykonávají jiné právní subjekty, 



15 

 

- agendu spojenou s řešením majetkoprávních záležitostí na úseku správy majetku 

města, 

- opravy kulturních památek v majetku města, 

 provádí inventarizaci majetku města na úseku stanoveném vnitřní směrnicí města; 

 uzavírá krátkodobé pronájmy nemovitého majetku v délce do 1 měsíce; 

 spravuje databázi inventarizace stromů v majetku města včetně její aktualizace, 

realizuje opatření plynoucí z plánu péče o stromy především s ohledem na provozní 

bezpečnost stromů, 

 organizuje Tišnovské trhy, zajišťuje prodejce a technické zázemí trhů i pořádaných 

slavností, 

 vykonává funkci tajemníka Komise majetkové Rady města Tišnova, 

 vykonává funkci tajemníka Komise bytové Rady města Tišnova; 

V přenesené působnosti: 

 vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (rozhodování o výši nájmů ve stanovených 

případech),  

 zabezpečuje dodržování platné právní úpravy o státním znaku a státní vlajce dle 

zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státní symbolů České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje vyvěšování státní vlajky.  

 

oddělení investic 

V samostatné působnosti: 

 zpracovává návrh ročního plánu investičních akcí města a spolupracuje s finančním 

odborem na finančním zajištění investičních akcí města, 

 připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí města (např. příprava projektové 

dokumentace, jednání s vlastníky pozemků, dotčenými orgány a investory, příprava 

smluv, žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, inženýrská činnost, stavební 

dozor, žádosti o kolaudaci, předání dokončené investice správci nebo uživateli, 

příprava návrhů pro rozhodování orgánů města), 

 zabezpečuje potřebné podklady pro zápis nových staveb ve vlastnictví města do 

katastru nemovitostí a pro provedení souvisejících změn v majetkové a účetní evidenci 

města, 

 připravuje podklady a vede agendu dotací k investiční výstavbě , 

 vydává stanoviska účastníka řízení k územním a stavebním řízením za město Tišnov, 

 zabezpečuje zpracování zadávacích podmínek a průběh veřejných zakázek města 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako 

zadavatele veřejných zakázek,  

 plní úkoly v působnosti obcí podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,  

 spolupracuje při přípravě rozvojových projektů s předpokládanou spoluúčastí města, 
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 připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o názvech částí města, ulic 

a veřejných prostranství 

 organizuje a zabezpečuje generální opravy a rekonstrukce objektů města, 

 vykonává funkci tajemníka Výboru pro strategické plánování. 

 

oddělení komunálních služeb 

V samostatné působnosti: 

 zajišťuje údržbu „Naučné stezky Květnice“ a „Naučné stezky pro nejmenší“ na 

Klucanině, 

 zajišťuje nákup, instalaci a údržbu mobiliáře v lesích města, 

 plní úkoly obce podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

ve znění pozdějších předpisů; zejména zajišťuje opravy, údržbu a čištění dešťových 

vpustí, 

 zabezpečuje úkoly obce podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, zejména vede přehled pozemků, vhodných k náhradní 

výsadbě,  

 zabezpečuje provoz hřbitovů a povinnosti vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále 

zajišťuje údržbu cest, veřejné zeleně a likvidace odpadů ze hřbitovů města a další 

související služby, 

 zabezpečuje opravy a údržbu místních komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), 

v této oblasti dále: 

- vede pasport místních komunikací a pasport dopravního značení, 

- zajišťuje likvidaci autovraků, 

- zajišťuje instalaci dopravního značení, 

 zajišťuje údržbu veřejné zeleně (travnatých ploch, keřů a stromů včetně stromů 

památných), navrhuje sadové úpravy a ve spolupráci s dodavatelskou firmou realizuje 

sadové úpravy ve městě, zajišťuje prodej palivového dřeva z údržby veřejné zeleně, 

 zabezpečuje údržbu a správu veřejného osvětlení, vánoční výzdobu města, 

 zabezpečuje správu kamerového systému města Tišnova, 

 zabezpečuje správu a údržbu ozvučovacího systému náměstí Míru ve městě Tišnově,  

 zabezpečuje na základě pokynů Rady města Tišnova úkoly vyplývajících ze 

zřizovatelské funkce k organizačním složkám města Tišnova, "Jednotka sboru 

dobrovolných hasičů města Tišnov" a  „Úklid a údržba města Tišnova“,  

 zabezpečuje plnění povinností vyplývajících pro město ze zákona č.185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ze 

zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve 

znění pozdějších předpisů, a to zejména: 

- zajišťuje výběr dodavatele k realizaci činností v odpadovém hospodářství, 

- smluvně zajišťuje spolupráci s akreditovanou obalovou společností, 

- smluvně zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, 

 spolupracuje při organizaci dopravní obslužnosti regionu, 
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 zabezpečuje plnění povinností vyplývajících pro město ze zákona č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 

 zajišťuje plnění povinností vyplývajících pro město ze zákona č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 

ve znění pozdějších předpisů,  

 ve výše uvedených oblastech působnosti zajišťuje včasné informování občanů 

a osvětu, 

 ve výše uvedených oblastech sleduje vyhlášené dotační tituly, zpracovává a vyřizuje 

žádosti o dotace, 

 spolupracuje s občanskými sdruženími či organizacemi města na technickém zajištění 

kulturních, sportovních a jiných společenských akcích; 

V přenesené působnosti: 

 vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu na 

úseku místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle zákona č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušné obecně 

závazné vyhlášky města, 

 v působnosti obecního úřadu provádí kontroly nakládání s odpady fyzickými osobami 

a plnění povinností právnickými a podnikajícími fyzickými osobami podle zákona 

o odpadech,  

 vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách 

v obvodu územní působnosti města, podle zákona o ochraně přírody a krajiny.  

 

Organizační členění odboru: 

Odbor správy majetku a investic (OSMI) je v současné době zastřešen 1 vedoucím odboru a 

dále členěn na 2 oddělení, a to oddělení komunálních služeb a oddělení investic. Mezi další 

činnosti odboru patří rovněž správa bytů, nebytových prostor, pozemků, sportovišť a letního 

tábora Brumov, dále pak opravy a údržba majetku a rovněž organizační složka Úklid a údržba 

města Tišnova.  

Současná struktura OSMI:  

 1 vedoucí odboru,  

 2 vedoucí oddělení (odd. komunálních služeb a odd. investic),  

 8 referentů,  

 až 36 zaměstnanců org. složky Úklid a údržba města Tišnova (5 uklízeček, údržbář, 

správce sportovišť, správce LDT Brumov (externista), 10 stálých zaměstnanců 

nádvorní čety, 10 sezónních pracovníků nádvorní čety a v sezóně 6-8 plavčíků). 

 

Odbor správy majetku a investic neskýtá s ohledem na rozsáhlost a různorodost 

vykonávaných agend a činností v současné podobě dostatečnou pružnost v jeho řízení. Toto 

zjištění kromě jiného bylo konstatováno i v rámci interního auditu úřadu (červen 2012), 

přičemž je přímo definováno doporučením č. 14, a to provést změny v organizační struktuře 

odboru.  
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Rozdělením odboru na dva by mělo vést k zefektivnění práce s důrazem na kvalitu a 

kontrolu stávajících činností a procesů. 

Dosavadní zkušenosti v rámci úřadu rovněž poukázaly na nutnost většího a bližšího zapojení 

stávající projektové kanceláře do příprav a administrace dotací a rovněž zakotvení této 

kanceláře ještě blíže k investičním činnostem. Stávající ukotvení projektové kanceláře v 

rámci Odboru kancelář starosty a tajemníka lze hodnotit jako ne zcela optimální. Na dotační 

období 2015 - 2020 je nutné zkonsolidovat práci na úseku projektového řízení a dotací jako 

nedílné součásti nového Odboru investic a projektové podpory, přičemž by bylo vhodné se 

zaměřit nejen na potřeby města, ale i na potřeby celého regionu v působnosti ORP Tišnov.  

Vytvořením Odboru správy majetku a komunálních služeb dojde k vytvoření lepšího 

funkčního celku. a tedy předpokladu pro fungování organizační složky Úklid a údržba města 

Tišnova, na což rovněž upozorňuje interní audit úřadu od roku 2012.  
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Rozdělení kompetencí v rámci dělení odboru bylo zpracováno  samostatně do návrhu nového 

organizačního řádu. 

 

Dalším stupněm organizačních změn na odboru je restrukturalizace organizační složky Úklid 

a údržba, na což rovněž upozorňuje interní audit úřadu od roku 2012. 

Organizační složka již neplní úlohu malé skupiny s jasně definovanou strukturou. Jsou do ní 

začleněni pracovníci „nádvorní čety“, uklizečky a údržbář. Vedení této skupiny není jasně 

definované. Dle zřizovací listiny je odpovědnou osobou vedoucí odboru. Dle popisu funkcí 

řídí uklizečky a údržbáře referent oprav a údržby, pracovníky „nádvorní čety“ na úseku 

údržby zeleně a dětských hřišť vedoucí oddělení komunálních služeb a na úseku úklidu a 

údržby komunikací referent komunikací a VO. Tato nejasná struktura vedení se odráží 

v nefunkční organizaci práce a nekoncepčnosti činností. S  výstavbou haly na prvotní třídění 

odpadů a kompostárny na sběrném dvoře dojde dále k rozšíření činností, které budou 

vyžadovat zvýšené úsilí na úseku řízení, plánování a kontroly. 

 

 
 

 

Uklizečky, údržbář, správce sportovišť a správce LT Brumov budou začleněni do Odboru 

správy majetku a komunálních služeb. 
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Zhodnocení personálního obsazení: 

Srovnání personálního obsazení s jinými městy je velice složité. Tyto činnosti jsou 

v jednotlivých městech rozloženy zcela individuálně do různých odborů. Pro ilustraci jsem se 

zaměřila na několik zhruba stejně velkých měst: 

 

Kyjov 

 Odbor majetku 8 lidí : vedoucí – právník 

prodej, pronájmy 

2x správa majetku 

byty, nebyty 

státní správa silničního hospodářství 

veřejná zeleň 

pozemky 

 Odbor rozvoje města 6 lidí: vedoucí 

4x dotace a rozvoj  

investiční referent 

 

Boskovice 

 Odbor správy úřadu 15 lidí, z toho z našeho úseku : 2x správa majetku 

veřejné zakázky 

správa a údržba památek 

projektový manažer 

regionální rozvoj 

 Odbor majetkový 9 lidí: vedoucí odboru 

právník 

3x investiční referent 

pozemky 

byty 

2x správa majetku 

 

Moravský Krumlov 

 Kancelář tajemníka 11 lidí : Správa budov 

                                              Útvar investic 

 

Ivančice 

 Odbor majetkoprávní 6 lidí : vedoucí odboru 

správa majetku 

hřbitovy 

byty 

opravy a údržba 

BOZP 

 

 Odbor technický a investiční 4 lidi 
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Technické a komunální služby jsou v těchto městech řešeny jako samostatná 

organizační složka či příspěvková organizace. 

 

Z uvedených čísel je patrné srovnatelné personální obsazení těchto činností. Vlastní zatížení 

pracovníků není v tomto ohledu z dostupných informací měřitelné. Bylo by nutné porovnat 

objem majetku města, stavebně technický stav objektů, objem a technickou náročnost 

investic. 

 

Do budoucna je nutné se zaměřit na stabilizaci personálního obsazení a  kvalitu odborného 

vzdělávání. 

 

SWOT analýza 

 

Silné stránky: 

 úzká spolupráce s garanty 

 pěkné pracovní prostředí 

 

Slabé stránky: 

 nestabilní personální obsazenost 

 polovina odboru byla v posledním roce obměněna, chybí zkušenosti 

 absence dlouhodobých plánů rozvoje města 

 odříznutí odboru od zpracování územně plánovací dokumentace 

 

Příležitosti 

 více kvalitního odborného vzdělávání 

 rozvoj spolupráce mezi odbory 

 začlenění práce zastupitelů do přípravy dlouhodobých plánů rozvoje města 

 vytvoření centra podpory na úseku evropských a regionálních dotací pro obce ORP 

 vytvoření nové metodiky řízení projektů 

 elektronizace materiálů rady a zastupitelstva 

 zapojení Odboru investic a projektové podpory do tvorby územně plánovací 

dokumentace 

 

Ohrožení 

 nekoncepčnost v oblasti rozvoje města 

 nedostatečné prostory k archivaci 

 nekompetentní personální obsazenost některých pozic 

 zatížení administrativou materiály rady a zastupitelstva 

 absence právníka odboru 

 

 

 



22 

 

Vize 

 stabilizace personálního obsazení a důraz na odborné vzdělávání zvýší odbornost a 

kvalitu práce 

 rozdělením odboru na dva povede k zefektivnění práce s důrazem na kvalitu a 

kontrolu stávajících činností a procesů, 

 oddělení organizační složky od odboru povede k jednodušší  organizační struktuře 

s jasných způsobem řízení, plánování  a kontroly, 

 zapojením projektové kanceláře blíže k činnostem investic dojde k bližší spolupráci a 

zkvalitnění práce při zajišťování dotací a jejich administraci, 

 vytvořením nové metodiky projektového řízení bychom chtěli naplnit smysl 

projektového řízení, tj. zapojení kolektivní práce do řešení dlouhodobých úkolů 

s důrazem na odbornost členů týmu a jejich plné zapojení k řešení zadaného úkolu. 

Projektové řízení musí být vnímáno jako důležitým nástrojem k dosažení stanovených 

cílů, nikoli jako administrativní zátěží pro jednotlivce, 

 vytvořením centra podpory pro obce ORP Tišnov v oblasti dotací umožní opětovné 

bližší spojení jednotlivých obcí s městem Tišnov a navázaní přetrhané spolupráce.  

 

Zpracovala: Ing. Eva Jelínková Tišnov, leden 2015 
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Příloha č. 4 

 

Koncepce Odboru správních a vnitřních věcí Městského úřadu 

Tišnov  

Popis odboru: 

V samostatné působnosti: 

1)  zpracovává komplexně návrhy obecně závazných vyhlášek města, neurčí-li starosta nebo 

tajemník jiného zpracovatele; provádí kontrolu návrhů obecně závazných vyhlášek 

zpracovaných ostatními útvary a odpovídá za jejich soulad s obecně závaznými právními 

předpisy, 

2)  vede evidenci právních předpisů města, 

3)  podílí se na zpracování návrhů vnitřních předpisů (řídících aktů), s výjimkou předpisů 

vztahujících se k finančnímu hospodaření, pokud starosta města nebo tajemník úřadu 

neurčí zpracovatelem jiný útvar,  

4)  vykonává právní poradenství v jednoduchých právních záležitostech, které se vztahují 

k činnosti úřadu (zejména správní řízení, zákon o obcích a krajích), 

5)  vede podatelnu, výpravnu a elektronickou podatelnu, zajišťuje provoz telefonní ústředny 

úřadu, podává informace občanům, směřuje jejich žádosti na jednotlivé útvary nebo 

zaměstnance úřadu, zabezpečuje kopírovací služby pro občany v souvislosti 

s vyřizováním úředních záležitostí,  

6)  zajišťuje vedení úřední desky městského úřadu, pečuje o vývěsní skříňky, 

7)  posuzuje a zajišťuje realizaci požadavků útvarů úřadu na vybavení kanceláří, opravy, 

nákup odborné literatury a periodických publikací v rámci schváleného rozpočtu, 

8) označuje nový majetek inventárními čísly, vyhotovuje, aktualizuje a umísťuje místní 

seznamy majetku úřadu ve všech kancelářích a místnostech v budovách úřadu, a to 

bezprostředně po pořízení nového majetku nebo změně jeho umístění, 

9)  provádí inventarizace majetku města na úseku stanoveném vnitřní směrnicí města, 

10) zabezpečuje provoz úřadu, údržbu a drobné opravy nábytku, jiných zařizovacích 

předmětů a technických zařízení, 

11) zabezpečuje projektování a provoz IT úřadu včetně péče o jeho rozvoj a údržbu, 

12) zabezpečuje nákup a aktualizace software a péče o hardware, správu a evidenci software, 

13) zabezpečuje průběžné proškolování zaměstnanců v oblasti software, 

14)zabezpečuje správu dat městského úřadu a správu internetových stránek města Tišnova, 

15) poskytuje konzultace v otázkách užívání výpočetní techniky, a to v rámci úřadu i v org. 

složkách zřízených městem, 

16) vede agendu CCS karet pro služební vozidla města,  
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17) vykonává funkci tajemníka Komise pro občanské záležitosti, zabezpečuje přípravu 

a realizaci občanských obřadů (vítání občánků, životní a manželská jubilea a další);   

 

V přenesené působnosti: 

1)  vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu 

a v rozsahu pověřeného obecního úřadu 

a)   na úseku voleb podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 

a o změně některých zákonů, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 491/2001 

Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (např. vedení seznamu voličů, registrace kandidátních listin 

pro volby do zastupitelstev obcí),  

b)   při provádění referenda, 

c)   na úseku sčítání lidu, domů a bytů, 

2)   plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 21/2006 Sb., o 

ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně 

některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů (vidimace, 

legalizace), 

3) plní úkoly matričního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona 

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

4) plní úkoly orgánu veřejné moci podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, 

5) plní úkoly matričního úřadu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, 

6) plní úkoly obecního úřadu stanovené zákonem č. 186/2013 Sb., o státním občanství České 

republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) ve 

znění pozdějších předpisů, 

7) vykonává působnost obce na úseku nálezů podle § 1051 a násl. zákona č.89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou nálezů zvířat, 

8) plní funkci kontaktního místa veřejné správy Czech POINTu 

9) plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle §10 zákona č. 253/2008 Sb., 

o některých   opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

– sepisování veřejné listiny o identifikaci FO a PO, 

10) vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu na 

úseku ohlašovny podle zá zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a 
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o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů  

(např. přihlašování k trvalému pobytu, rušení údaje o trvalém pobytu), 

11) vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 

a) na úseku občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských 

průkazech, ve znění pozdějších předpisů (např. přijímání žádostí o vydání 

občanských průkazů, vydávání občanských průkazů, vedení evidence vydaných 

občanských průkazů), 

b) na úseku cestovních dokladů podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 

a o změně zákona o Policii České republiky (zákon o cestovních dokladech) 

ve znění pozdějších předpisů (např. přijímání žádostí o vydání cestovních pasů, 

vydávání cestovních pasů, vedení evidence vydaných cestovních dokladů), 

c) na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 

rodných číslech a o změně některých zákonů (zákona o evidence obyvatel), ve 

znění pozdějších předpisů,  (např. vedení evidence obyvatel, zpracovávání údajů), 

12) projednává přestupky v rozsahu § 53 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů, s výjimkou přestupků podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. c), 

d), f), g) a h) zákona o přestupcích a přestupky v působnosti obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, vymezené zvláštními zákony, není-li stanovena působnost 

konkrétního orgánu (např. orgán ochrany přírody a krajiny, orgán státní památkové péče, 

silniční správní úřad apod.);  

13) rozhoduje o správních deliktech dle zákona o obcích, jakož i o ostatních správních 

deliktech, pokud není zvláštními zákony nebo tímto Organizačním řádem určena 

příslušnost jiného orgánu nebo útvaru, 

14) ukládá v blokovém řízení pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů podle 

zákona o občanských průkazech a za přestupky na úseku cestovních dokladů občanů 

České republiky podle zákona o cestovních dokladech,  

15) zpracovává komplexně návrhy nařízení města z rozhodnutí starosty města nebo tajemníka 

městského úřadu; provádí kontrolu návrhů nařízení, zpracovaných ostatními útvary a 

odpovídá za jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy, 

16) zabezpečuje šetření a potvrzování skutečností o občanech v rozsahu agendy vedené 

odborem a zvláštním orgánem města -  Komisí k projednávání přestupků města Tišnova. 
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Personální zhodnocení odboru : 

Personální obsazení OSVV k 1.1.2015 vyjádřené počtem úvazků: 

Podatelna, vidimace/legalizace, Czechpoint – 2 úvazky 

Úsek občanské průkazy, cestovní doklady – 3 úvazky 

Přestupky – 1 úvazek 

Evidence obyvatel, vidimace/legalizace – 1 úvazek 

Matrika, vidimace/legalizace – 1 úvazek 

Majetek, asistentka odboru –  2 úvazky ( z toho 1 na dobu určitou) 

Informatici – 3 úvazky 

Pro posouzení personální obsazenosti OSVV Městského úřadu Tišnov byla použita 

metoda porovnání s personálním obsazením na jiných úřadech obcí s rozšířenou 

působností (ORP).  

Do výběru pro porovnávací analýzu byly vybrány tyto ORP: Hustopeče, Ivančice, 

Přelouč, Rychnov nad Kněžnou, Frýdlant nad Ostravicí, Chotěboř, Lanškroun.  

Kritériem pro výběr výše uvedených ORP byla jejich srovnatelná velikost dle počtu 

obyvatel přihlášených k trvalému pobytu přímo v ORP a současně dle počtu obyvatel 

přihlášených k trvalému pobytu v celém správním obvodu ORP. 

Údaje o počtu obyvatel byly čerpány z www.mvcr.cz  - Informativní počet občanů v ČR 

ve všech obcích, v obcích 3. typu a v městských částech k 1.1.2015. 

Měřítka pro porovnávací analýzu: 

1)  Výběr správních činností 

Pro porovnávání byly vybrány ty správní činnosti, které vykonávají všechny úřady ORP  a 

jsou jednoznačně identifikovatelné z organizačních řádů úřadů uvedených na 

internetových stránkách. 

Výčet správních činností:  

agenda občanské průkazy/cestovní pasy (OP/CD), evidence obyvatel (EO), matrika, 

vidimace a legalizace, kontaktní místo CzechPoint, agenda přestupky,  podatelna. 

http://www.mvcr.cz/
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Ostatní činnosti OSVV MěÚ Tišnov vykonává dle vlastního organizačního řádu úřadu, 

např. evidence majetku, inventarizace majetku, nákup a vydávání kancelářských potřeb, 

úsek informatiků, Komise pro občanské záležitosti a další administrativní činnosti. Obce 

si organizační řády svých obecních úřadů vytvářejí individuálně v samostatné působnosti, 

z tohoto důvodu popisy činností některých pracovníků zařazených do obecních úřadů 

výrazně odlišují  a nemohou tak být relevantním srovnávacím údajem. 

2) Velikost správního obvodu ORP  

Pokud chceme použít velikost správního obvodu ORP jako porovnávacího měřítka 

musíme brát v úvahu zákonem stanovenou místní příslušnost správního orgánu k výkonu 

správních činností. 

a) Místní příslušnost není stanovena  

např. k podání žádosti o občanský průkaz,  k žádosti o provedení vidimace a legalizace, 

žádosti o sepsání souhlasného prohlášení o určení otcovství, k žádosti o uzavření 

manželství. 

Což znamená, že kterákoliv oprávněná osoba může na úřadě podat svou žádost. Z tohoto 

pohledu se může zdát, že hledisko velikosti dle počtu obyvatel přihlášených k trvalému 

pobytu ( přímo v ORP a současně v celém správním obvodu ORP) nebude možné pro 

účely porovnání použít. Dá se však  s jistotou předpokládat, že občané si budou své 

záležitosti většině případů vyřizovat v místě svého bydliště či na nejblíže dostupném 

úřadě. 

b) Místní příslušnost podle místa trvalého pobytu 

např. k podání žádosti o cestovní doklad, úkony ohlašovny (přihlašování k trvalému 

pobytu, rušení trvalého pobytu, poskytování  informací z informačního systému evidence 

obyvatel) žádost o občanský průkaz s omezenou platností. 

 V tomto případě je relevantním srovnávacím údajem počet obyvatel přihlášených 

k trvalému pobytu přímo v ORP. 

Specifické postavení má ORP, která je matričním úřadem, v tomto případě místní 

příslušnost stanoví zvláštní zákon dle místa trvalého pobytu ve správním obvodu 

matričního úřadu - při podání žádosti o změnu jména a příjmení ( včetně prohlášení o 

zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství), vydání vysvědčení o právní způsobilosti 

k uzavření manželství.  
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c) Místní příslušnost podle místa matriční události 

k zápisu do knihy narození, knihy manželství a knihy úmrtí je příslušný úřad dle místa, 

kde k matriční události došlo. 

Počty činností jsou tak závislé na tom, zda se ve městě nachází např. porodnice ( 

několikanásobně vyšší počet zápisů narození), nemocnice ( zejména LDN – vyšší počet 

úmrtí) nebo zajímavé místo k uzavření manželství (hrad, zámek). 

d) Místní příslušnost dle místa činnosti (spáchání přestupku) 

místně příslušný je správní orgán, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání přestupku. 

Hledisko velikosti dle počtu obyvatel tak lze použít jen orientačně s ohledem na charakter 

vykonávané agendy a je důležité si uvědomit i další faktory ( město Tišnov se nachází 

v blízkosti Brna a je důležitým dopravním uzlem, z tohoto důvodu se zde mohou 

příležitostně soustřeďovat osoby inklinující k páchání přestupků). 

Výsledky srovnávacího průzkumu 

Během průzkumu byly srovnávány počty úvazků na jednotlivých agendách na vybraných 

úřadech ORP s počtem úvazků na OSVV Městského úřadu Tišnov.             

Zdroj: internetové stránky ORP 

ORP 

počet obyvatel 

přihlášených k 

trvalému 

pobytu 

ve správním 

obvodu ORP 

počet 

obyvatel 

přihlášených 

k trvalému 

pobytu 

přímo v 

ORP 

počet 

obcí ve 

správním 

obvodu 

ORP 

občanské 

průkazy 

cestovní 

doklady 

evidence  

obyvatel 
matrika přestupky 

podatelna 

Czech 

Point 

informatici 

Tišnov 30076 8906 58 3 1 1 1 2 3 

Hustopeče 35248 5788 17 3 1 1 1 2 3 

Ivančice 23632 9486 17 2 2 2 1 4 2 

Přelouč 24108 8630 42 2 1 2 2 3 4 

Rychnov na 

Kněžnou 33422 11103 32 2 1 2 2 3 4 

Frýdlant nad 

Ostravicí 24342 9866 11 2 2 3 2 3 3 

Chotěboř 22087 9415 31 2 1 1 1 2 2 

Lanškroun 22574 8233 22 4 2 1 1 2 2 

průměrná 

hodnota 26936 8928 29 2,5 1,4 1,6 1,4 2,6 2,9 
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průměrná hodnota

  

Závěr srovnávacího průzkumu: 

Z výsledků srovnávacího průzkumu je zřejmé, že OSVV má stejnoměrně zatížení 

jednotlivých pracovníků na výkon správních agend jako porovnávané ORP. Agenda OP/CD 

je mírně nadhodnocená, ale vzhledem k tomu, že ORP Tišnov má ve svém správním obvodu 

jednoznačně nejvíce obcí (58) souvisí s tím i větší náročnost na výkon agendy (např. ležící 

občany je nutné osobně navštívit a vzhledem k věkové struktuře v malých obcích je to úkon 

častý).  Agenda informatiků je také mírně nadhodnocená, bereme však v úvahu, že Městský 

úřad Tišnov se v současné době nachází ve 3 budovách, s tím je spojená i větší náročnost na 

údržbu IT systému, vyřizování požadavků apod. Počet úvazků na ostatních agendách je mírně 

pod průměrnou hodnotou. 
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SWOT ANALÝZA OSVV 

SILNÉ STRÁNKY 

 personální obsazení odboru -  

většina pracovníků má dlouhodobou 

praxi na své pracovní pozici, dle 

příležitostí absolvují potřebná školení 

pořádaná akreditovanými 

organizacemi 

 příjemné pracovní prostředí – 

kvalitní vybavení kanceláří nábytkem 

a technikou potřebnou pro výkon 

agendy, dostatečný počet kanceláří 

 dostupnost pro občany umístěním 

kanceláří v přízemí budovy úřadu, 

rezervační systém, vyvolávací systém, 

dostatečný počet míst k sezení pro 

čekající občany, dětský koutek, 

občerstvení, informace o 

vyhotovených dokladech, termíny 

svateb na internetových stránkách  

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 zlepšení zastupitelnosti – např. 

zkouška  vidimace a legalizace pro 

další pracovnice odboru 

 aktivní využívání dalšího vzdělávání 

 využití dotačních titulů na podporu 

týmové spolupráce a posílení 

sounáležitosti mezi pracovníky 

odboru i napříč odbory úřadu 

 pořízení digitální úřední desky 

 zřízení internetového informačního 

kiosku 

 vidimace a legalizace – ověřovací 

doložka pomocí výpočetní techniky 

 možnost bezhotovostní úhrady 

správních poplatků přímo 

v kancelářích 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 zastupitelnost v případě 

dlouhodobější nepřítomnosti 

pracovníka, jednotlivé agendy jsou 

vysoce specializované a vyžadují 

hluboké znalosti problematiky, 

pozorné sledování změn v legislativě, 

přístupy do informačních systémů, 

ovládání programů 

 agenda přestupky - zastupitelnost 

předsedy Komise k projednávání 

přestupků, meziroční nárůst počtu 

přestupků                   

 úsek informatiků – málo pružná 

aktualizace obsahu internetových 

HROZBY 

 navyšování administrativních 

úkonů způsobující větší časovou 

náročnost na výkon správních agend 

 změny v legislativě – např.  již dříve 

avízované rušení menších matričních 

úřadů 

 změny v podmínkách komerčních 

subjektů – v r. 2014 jsme zaznamenali 

nárůst žádostí o sepsání  veřejné listiny o 

identifikace FO, kterou jsou povinni  

žadatelé předložit např.  při rušení 

pojistných smluv u pojišťoven 

 nejednoznačná metodika 

Ministerstva vnitra a nadřízeného 

správního orgánu – krajského úřadu 



31 

 

stránek, prodlevy ve vyřizování 

požadavků pracovníků úřadu, 

nedostatečné povědomí úředníků o 

kompetenci jednotlivých pracovníků 

IT 

 program k vedení matriční agendy 

– stávající poskytovatel bez aktivní 

odezvy na změny v legislativě 

  

JMK 

 zvyšování počtu obyvatel v důsledku 

rychlé výstavby rodinných domů a 

bytů 

 výrazná reorganizace nemocnice – 

navýšení počtu lůžek, a tím navýšení 

úmrtnosti 

 

Kde chceme být v roce 2015-2018 

Chceme být odborem, jenž je vnímán jako tým lidí motivovaných podávat maximální 

profesionální výkon, díky kterému bude z úřadu vždy odcházet spokojený občan. Současně je 

důležité úzce spolupracovat a pružně komunikovat s jinými odbory a zastupitelstvem při 

plněná společných úkolů. 

Těchto cílů  je možné dosáhnout vytvořením příhodných podmínek pro pracovníky odboru i 

občany. 

 Pro pracovníky odboru – motivovat je k dalšímu vzdělávání a osobnímu růstu, a to 

nejenom v rovině legislativních změn a informačních technologií, ale také v oblastech 

komunikačních dovedností, sociologie a psychologie. Finanční ohodnocení 

pracovníků musí odpovídat jejich výkonům nad rámec stanovených platových tabulek, 

je nutné jim také poskytovat technické zabezpečení potřebné k výkonu agendy. 

Důležité je rovněž prohlubovat vztahy mezi pracovníky odboru i celého úřadu, 

monitorovat spokojenost pracovníků a vnímat jejich názory a zpětné vazby. 

 

  Pro občany – dbát na profesionální vystupování úředníků, udržovat a dále rozvíjet 

příjemné prostředí veřejných prostor, iniciativně zavádět a využívat nové informační 

technologie, motivovat občany k aktivní spolupráci – zjišťovat potřeby a požadavky 

občanů a vnímat jejich názory a podněty. 

 

Vypracovala: Ing. Dagmar Dvořáková 

leden 2015 
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Příloha č. 5 

 
Koncepce Odboru stavebního řádu Městského úřadu Tišnov 

 

1 POPIS ODBORU STAVEBNÍHO ŘÁDU 

Odbor stavebního řádu (dále také „OSŘ“) zajišťuje především výkon státní správy v 

přenesené působnosti na úseku obecného stavebního úřadu ve smyslu ustanovení § 13 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“) pro 43 obcí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností 

(ORP) Tišnov. Z pohledu počtu obcí se jedná o jeden z největších obecných stavebních úřadů 

v Jihomoravském kraji. 

Odbor stavebního řádu vykonává agendu v samostatné působnosti dle příslušných ustanovení 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a tou je 

označování budov čísly popisnými a evidenčními na území města Tišnova včetně jeho 

místních částí, dále na základě rozhodnutí města zapisuje údaje o názvech ulic a veřejných 

prostranství do RUIAN a koordinuje proces pojmenovávání nových ulic a veřejných 

prostranství. 

Obecný stavební úřad v přenesené působnosti vykonává dle stavebního zákona komplexní 

působnost v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu, tj. zejména vydává územní 

rozhodnutí a územní souhlasy, stavební povolení a souhlasy s ohlášenou stavbou, uzavírá 

veřejnoprávní smlouvy, vede kolaudační řízení a vydává kolaudační souhlasy. Pokud se týká 

možnosti uzavírání veřejnoprávních smluv, je stále jedním z mála stavebních úřadů v České 

republice, který aktivně tuto možnost stavebníkům nabízí, čímž se především podstatně 

zkracuje doba vyřízení jejich žádostí oproti vedení standardních správních řízení. 

Obecný stavební úřad je rovněž zapisovatelem a editorem údajů v Registru územní 

identifikace adres a nemovitostí (RUIAN) ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění pozdějších předpisů.  

 

1.1 POPIS ČINNOSTÍ ODBORU STAVEBNÍHO ŘÁDU V SAMOSTATNÉ 

PŮSOBNOSTI 

- rozhoduje o označování budov čísly v souladu s ustanovením § 31 zákona o obcích; 

- koordinuje pojmenovávání nových ulic nebo jiných veřejných prostranství ve městě 

Tišnově formou zpracování a medializace veřejné ankety na území města, shromáždění 

anketních výsledků a jejich předání odboru správy majetku a komunálních služeb; 

- zapisuje ulice nebo jiné veřejné prostranství ve městě Tišnově do základního registru 

územní identifikace, adres a nemovitostí dle § 28 odst. 3 zákona o obcích. 

 

1.2 POPIS ČINNOSTÍ ODBORU STAVEBNÍHO ŘÁDU V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI 

- vydává územní rozhodnutí dle § 76 stavebního zákona, a to rozhodnutí o umístění stavby, 

změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo 

scelování pozemků a ochranném pásmu, 
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- uzavírá se souhlasem dotčeného orgánu dle § 78 odst. 3 stavebního zákona se žadatelem 

veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby 

na využití území, která nahradí územní rozhodnutí,  

- vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona,  

- uděluje písemný souhlas s ohlášenou stavbou, terénní úpravou nebo zařízením dle § 104 

stavebního zákona,  

- vydává stavební povolení dle § 115 stavebního zákona, 

- povoluje změnu stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona, 

- přijímání oznámení o záměru započít s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona,  

- vydává kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona, 

- povoluje předčasné užívání stavby dle § 123 stavebního zákona a rozhoduje o provedení 

zkušebního provozu dle § 124 stavebního zákona, 

- nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby popř. pasportu stavby dle § 

125 stavebního zákona, 

- uděluje písemný souhlas ke změně v užívání stavby dle § 126 stavebního zákona 

- povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení dle § 128 a 129 

stavebního zákona, 

- provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 stavebního zákona, 

- nařizuje provedení neodkladného odstranění stavby a nutných zabezpečovacích prací, 

nezbytných úprav a vyklizení stavby dle §§ 135, 137 a 140 stavebního zákona, 

- eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle 

stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené 

projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora, 

- vykonává státní dozor dle § 171 stavebního zákona, 

- rozhoduje ve věcech správních deliktů podle stavebního zákona, 

- zabezpečuje vydávání koordinovaných stanovisek dle § 4 stavebního zákona 

- provádí v rozsahu působnosti stavebního úřadu zápisy do Registru územní identifikace 

adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

2. PERSONÁLNÍ ZHODNOCENÍ ODBORU STAVEBNÍHO ŘÁDU 

Pro posuzování personálního obsazení za účelem odhalení výkonnostních rezerv či přetížení 

byla použita metoda srovnání s dalšími stavebními úřady (dále jen „SÚ“), které zajišťují 

působnost ve věcech stavebního úřadu obdobně jako OSŘ. Volené subjekty = SÚ pro 

srovnání byly vybrány na území Jihomoravského kraje (stejný nadřazený orgán = stejné 

požadavky).  

Každý subjekt byl hodnocen dle počtu úvazků na výkon jednotlivých činností v souladu 

s agendou obecného stavebního úřadu.  

V další fázi byl vypočítán průměrný počet obcí v rámci hodnocených subjektů na jeden 

úvazek na výkon odboru. Tento počet je roven hodnotě 3,4 obcí na jeden úvazek v rámci 

hodnocených subjektů. 

Vyhodnocení dat je patrné z následujícího grafu, který u jednotlivých SÚ ukazuje výše 

zmíněný počet obcí na jednoho pracovníka SÚ a zároveň umožňuje srovnání jednotlivých 

počtů s hodnotou průměrnou v rámci všech SÚ (3,4). 
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ORP 
*Počet 

obyvatel 

*Rozlo

ha 

(ha) 

*Hustota 

zalidnění 

*Počet obcí 

v 

působnosti 

Náplň činnosti odborů - počet 

úvazků Počet obcí 

na jednoho 

pracovníka Referenti 

SÚ 

Admin. 

odboru 

Vedoucí 

odboru 

Tišnov 29 996 34249 87,6 43 5 1 1 6,0 

Hustopeče 35536 35507 100,1 15 4 1 1 2,5 

Ivančice 23 993 17238 139,2 9 4 1 1 1,5 

Mikulov 19 760 24415 80,9 11 3,5 0,5 0,5 2,4 

Rosice 25 092 17442 143,9 24 8  0,5 2,8 

Slavkov u 

Brna 
22 267 15770 141,2 18 3 1 0,5 4,0 

Moravský 

Krumlov 
22 212 34796 63,8 18 4 0,5 0,5 3,6 

Židlochovice 31 415 19432 161,7 24 4 1 0,5 4,4 

Hodonín 61307 28605 214,3 15 10 2 1 1,2 

Vyškov 51804 54721 94,7 31 6 2 1 3,4 

Kyjov 55790 47016 118,7 27 6 2 1 3,0 

Blansko 56270 35133 160,2 31 7 1 0,5 3,6 

Boskovice 51476 51111 100,7 30 4 0,5 0,5 6,0 

               

* údaj byl získán z ČSÚ pro rok 2012    

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566872&kodjaz=203
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566863&kodjaz=203
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566866&kodjaz=203
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566869&kodjaz=203
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566870&kodjaz=203
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566867&kodjaz=203
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566876&kodjaz=203
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Průměrný počet obcí na jednoho

pracovníka SÚ

Počet obcí na jednoho pracovníka (3,4)

 

 

Pro výkon veřejné správy v oblasti veřejného stavebního práva je uváděné kritérium počtu 

obcí ve správním obvodu klíčové. Všechna tato sídla obsahují plochy určené pro novou 

výstavbu či předpokládají rekonstrukce a změny stávajících nemovitostí, velmi často dochází 

k regulaci nezastavěného území rozhodováním o nových záměrech nebo úpravách stávajících 

poměrů (např. zalesňování, vodní díla, technická a dopravní infrastruktura). Počet hustoty 

obyvatel není tedy pro rozsah agendy stavebního úřadu zásadním ukazatelem, neboť ve 

správním obvodu samozřejmě realizují své záměry i osoby, které z něho nepochází. 

V porovnání s ostatními ORP je v našem správním obvodu počet obcí nejvyšší (43). 

Závěr srovnání personálního obsazení Odboru stavebního řádu Městského úřadu Tišnov 

s dalšími stavebními úřady v rámci Jihomoravského Kraje: 

z výsledků je patrné, že SÚ Tišnov má vyšší zatížení jednotlivých pracovníků na výkon 

činností dle množství obcí v rámci správního obvodu obecného stavebního úřadu. Průměrně 

na každého pracovníka v rámci Jihomoravského kraje spadá 3,4 obce. 

Nicméně zatíženost jednotlivých pracovníků obecného stavebního úřadu je ovlivněna dalšími 

faktory, jako míra zapojení veřejnosti do procesu projednávání jednotlivých záměrů, kvalita 

podání (úplnost, přehlednost), nárazové zahlcení úřadu při realizaci technické infrastruktury 

na území celých obcí (přípojky vody, kanalizace, plynofikace), což úřad není schopen 

ovlivnit, a v neposlední řadě vzájemná zastupitelnost  jednotlivých pracovníků. Velkým 

přínosem pro chod úřadu je existence pracovníka administrativy (např. přijímání a 

vypravování pošty), která je v rámci agendy úřadu velmi náročná.  
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3. SWOT ANALÝZA – SBĚR  DAT 

Jde o rozbor, jehož cílem je vyhodnotit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, klady a 

zápory. Výsledkem může být například změna priorit v řízení a vykonávání činností, změna 

strategie, zdokonalení procesů a pod. 

Z důvodu komplexního posuzování možnosti rozvoje odboru územního plánování proběhla 

mezi pracovníky daného odboru krátká anonymní anketa formou dotazníku, která obsahovala 

7 témat. Každý zaměstnanec mohl pomocí škály od 1 do 5 (hodnocení jako ve škole) 

ohodnotit subjektivně dění na pracovišti, dále měl možnost formou volné odpovědi slovně 

formulovat problémy či vize pro odbor. Data slouží právě pro stanovení silných a slabých 

stránek odboru, možných hrozeb a ujasnění příležitostí. 

 
3.1  SWOT DOTAZNÍK 2014 - VZHLED 

 

Dotazník sloužící pro sběr dat, které budou sloužit k vypracování SWOT ANALÝZY. 

Hodnocení se provádí pomocí škály od 1 do 5 (hodnocení jako ve škole - kroužkování). 

Požadavek je ohodnotit subjektivně dění na pracovišti, dále je možnost formou volné 

odpovědi slovně formulovat problémy či vize pro odbor. Data budou sloužit pro stanovení 

silných a slabých stránek odboru, možných hrozeb a ujasnění příležitostí. 

1) vztah k organizaci     1 2 3 4 5 

Volná odpověď: 

 

2) interpersonální vztahy na pracovišti  1 2 3 4 5 

Volná odpověď: 

 

3) komunikace a sdílení informací  1 2 3 4 5  

Volná odpověď: 

 

4) spokojenost s prací    1 2 3 4 5 

Volná odpověď: 

 

5) možnost profesního rozvoje   1 2 3 4 5 

Volná odpověď: 

 

6) odměňování a hodnocení pracovníků  1 2 3 4 5 

Volná odpověď: 

 

7) styl řízení     1 2 3 4 5 

Volná odpověď: 
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3. 2 SWOT ANALÝZA 
 

VIZE  

pro roky 2015 – 2018 

 Řešení  problémů povinné archivace zřízením odpovídajících prostorů. 

s kvalifikovaným pracovníkem, profesionální katalogizace archiválií. 

 Zefektivnění činnosti při vyřizování agendy úřadu maximálním využitím VITA 

software a umožněním dalšího vzdělávání úředníků. 

 Sledování vývoje stavebního práva, osvojení nové legislativy. 

 Spokojený zaměstnanec posílený pozitivní motivací. 

 Otevření se laické veřejnosti  formou jednoduchého neformálního průvodce 

povolovacím řízením na webových stránkách města. 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 dobrá kvalifikace pracovníků odboru 

 stabilní personální obsazení odboru 

 kontinuita v předávání odborných 

zkušeností 

 dobrá znalost místních podmínek daná 

zkušeností a trvalým bydlištěm referentů 

v obvodu ORP 

 chuť rozvíjet odborné znalosti  

 vstřícný přístup a dobrá spolupráce s 

vedením jednotlivých obcí  správního 

obvodu SÚ 

 velmi příjemné pracovní prostředí 

 dobrá spolupráce s odborem územního 

plánování 

 přístup k aplikacím ISKN, GIS - 

aktualizovaným ÚAP, technické mapě 

města Tišnova 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

 průběžné vzdělávání, tématické odborné 

semináře 

 rozvíjení tzv. „měkkých dovedností“ 

 budování dobrých vztahů a rozvoj 

vzájemné spolupráce mezi jednotlivými 

odbory MěÚ Tišnov 

 komunikace s představiteli obcí 

 soustavné sledování vývoje území 

z hlediska dodržování ustanovení 

stavebního práva 

 průběžná aktualizace informací z odboru 

na webových stránkách města 

 pomocí volné licence VITA SW a 

dohodou s kvalifikovaným pracovníkem 

řešit nárazové  zahlcení  úřadu 

(přípojky) 
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SLABÉ STRÁNKY 

 

 zastarávání technického vybavení 

odboru 

 pátek úřední den – méně času na hlavní 

činnost odboru 

 zastaralý a nedostatečný vozový park 

 nedostatečná metodická pomoc ze 

strany nadřízených orgánů (nejasnost 

výkladu některých ustanovení SZ) 

 bariéra mezi zaměstnanci a vedením 

 špatná zastupitelnost, při dlouhodobější 

absenci zahlcení úřadu 

 nedostatečné finanční ohodnocení 

úředníků 

 nedostatečné prostory pro zákonnou 

archivaci, kanceláře a chodba jsou 

přeplněné příručním archivem 

 není zabezpečena profesionální 

katalogizace archiválií, vydávání, 

ukládání, skartace 

 stávající prostory archivu jsou 

přeplněné, špatně osvětlené 

 nutná stálá údržba provozu VITA SW 

 špatná kvalita podání (nedostatečné 

podklady)  

 

OHROŽENÍ 

 

 odliv kvalifikovaných pracovníků kvůli 

nedostatečné pozitivní motivaci 

 špatná komunikace mezi odbory MěÚ 

Tišnov  

 vzdělávání formou e-learningu není 

pracovníky pozitivně přijato 

 zaostávání technického vybavení 

 nutnost stálé průběžné aktualizace VITA 

SW z důvodu provázání na veřejné 

registry 

 zatížení administrativou a to i formální 

 zahlcení agendou „věčných stěžovatelů“ 

 zvyšující se náročnost při vypořádání 

námitkách v průběhu řízení dle SZ 

 zvyšující se četnost soudních řízení 

v oblasti stavebního zákona 

 nejednoznačnost výkladů, časté změny 

v oblasti stavebního práva  a 

roztříštěnost judikatury způsobující 

průtahy v řízení  

 nedostatečná kapacita a personální 

zabezpečení archivovaných dokumentů, 

znehodnocení archiválií - nedodržení 

zákonných povinností 

  

 

4. ZÁVĚR 

SWOT analýza odboru stavebního řádu je aktuálním a současným hodnocením „mladého“ 

odboru, který vznikl 1. 7. 2014 rozdělením původního Odboru územního plánování a 

stavebního řádu na dva samostatné odbory. 

V oblasti silných stránek dominuje fakt, že personální obsazení je stabilní, na dobré odborné 

úrovni se znalostí místních poměrů, a s chutí se dále vzdělávat. Zaměstnavatel umožňuje 

další rozvoj a vzdělávání, je však nutné zmínit, že forma e-learningu nebyla zaměstnanci 

přijata pozitivně ve srovnání se školeními vedenými odborným lektorem, kde je prostor na 

konkrétní dotazy a praktické zkušeností z oboru. Dalším nástrojem pro udržování kvality 

pracovníků je kontinuální generační obměna – přenos zkušení a informací od starších 

zaměstnanců k mladším, což je také do jisté míry umožněno dobrými interpersonálními 

vztahy na pracovišti. V neposlední řadě je třeba upozornit na pozitivní působení pracovního 

prostředí a schopnosti zaměstnavatele reagovat na potřeby zaměstnanců v této oblasti. 

Problémem v oblasti výkonu agendy obecného stavebního úřadu je zastarávání technického 

vybavení ve vztahu k vývoji v oblasti IT technologií a nutnosti stálé údržby provozu VITA 

SW, což je průběžně řešeno s informatiky úřadu. Z hlediska dostupnosti služebního 
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automobilu nastává kolize s potřebami ostatních odborů. Dojezdová vzdálenost v rámci 

správního úřadu je cca 30 km, v rámci daných možností (správní lhůty) efektivně plánujeme 

několik jednání za sebou, přesto musíme v nevyhnutelných situacích provádět šetření 

v úřední dny. Z pohledu zpracovávání agendy se jeví jako nevhodné rozšíření úředních hodin 

na pátek, neboť se tím zkracuje pracovní čas pro výkon hlavní činnosti. 

Vzhledem k vytíženosti pracovníků OSŘ je hrozbou špatná zastupitelnost a při dlouhodobější 

absenci nebo nárazovém zasíťování celých obcí (vodovodní a kanalizační přípojky, 

plynofikace) dochází k zahlcení úřadu. Možným řešením by bylo zajištění volné licence 

VITA SW a uzavřením krátkodobé dohody o vykonání práce s kvalifikovaným pracovníkem.  

Nedostatečné metodické vedení ze strany nadřízených orgánů také velmi ztěžuje činnost 

odboru. Zvyšuje se náročnost při vypořádání námitkách v průběhu řízení dle SZ, zvyšuje se i 

četnost soudních řízení v oblasti stavebního práva. V této oblasti panuje nejednoznačnost 

právních výkladů, časté změny legislativy a roztříštěnost judikatury, což ve svém důsledku 

způsobuje průtahy v řízení. Je tedy nutností průběžné vzdělávání a získávání aktuálních 

informací v této problematice.  

Z výsledků ankety vyplynula jakási bariéra mezi zaměstnanci a vedením. Vzhledem k tomu, 

že toto nebylo dotazovanými konkretizováno, nelze usuzovat, zda se jedná o vztah k vedení 

před volbami, nebo ke stávajícímu vedení. Příležitostí pro narovnání a zkvalitnění vztahů 

mezi vedením i odbory úřadu navzájem je přímá komunikace a vzájemná spolupráce.  

Z hlediska personálního se jeví hrozbou nedostatečné finanční ohodnocení. Neformálním 

dotazem na MěÚ Kuřim, Vyškov, Židlochovice, Brno - Kohoutovice bylo zjištěno, že 

referenti s vysokoškolským i středoškolským vzděláním jsou běžně zařazováni do desáté 

platové třídy. K tomu pobírají osobní ohodnocení a další bonusy dle konkrétních možností. 

Tyto informace jsou osobního charakteru, neoficiální, nelze je tedy zpracovávat jako 

relevantní údaj. Nicméně pro dokreslení údajů vyplývajících z výsledků ankety si ji autor 

dovolil uvést. Personální problematika je plně v kompetenci tajemníka úřadu.  

Výraznou hrozbou nejen z pohledu OSŘ je zákonná archivace. Stávající sklepní prostory jsou 

nedostatečné jak prostředím, tak kapacitou. Kanceláře referentů a chodba OSŘ jsou přeplněné 

příručním archivem. Stávajícím systémem není zabezpečena profesionální katalogizace 

archiválií, její vydávání, ukládání, skartace. Tato situace může ve svém důsledku vést až k 

jejímu znehodnocení a nedodržení zákonných povinností. 

 

Závěrem lze konstatovat, že tato analýza otevřela oblastí slabých stránek a příležitostí, se 

kterými je nutné v naznačených směrech dále pracovat tak, aby mohly být naplněny pro 

období let 2015 – 2018 na úseku Odboru stavebního řádu Městského úřadu Tišnov. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  

Soňa Matušková, vedoucí Odboru stavebního řádu                                      Prosinec 2014 
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Příloha č. 6 

 
Koncepce Odboru územního plánování Městského úřadu Tišnov 

 

POPIS ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Odbor územního plánování MěÚ Tišnov vykonává komplexní působnost ve věcech 

územního plánování ve smyslu ustanovení § 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), tj. 

zejména pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady a územní studie) 

a územně plánovací dokumentace (územní plány, regulační plány) pro 59 obcí ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Tišnov. Ve stejném rozsahu je 

v rámci tohoto oddělní zajišťována působnost na úseku památkové péče ve smyslu 

ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Popis činností na úseku územního plánování v přenesené a samostatné působnosti 

 zabezpečuje uplatnění cílů a úkolů územního plánování 

 pořizování  územních plánů a jejich změn 

 pořizování regulačních plánů a jejich změn 

 pořizování územně plánovacích podkladů (územně analytických podkladů a územních 

studií) 

 pořizování zastavěného území a další činnosti jako podávání návrhů na vložení dat do 

evidence územně plánovací činnosti a také  

 je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního předpisu, v němž se rozhoduje o 

změnách v území  

 průběžné vyhodnocování územních plánů  

 průběžné aktualizace  územně analytických podkladů ORP Tišnov 

 v samostatné působnosti zajišťuje technickou zprávu dat digitálně – technické mapy 

Tišnova 

 projednává protichůdná stanoviska nebo závazná stanoviska dotčených orgánů 

 v samostatné působnosti vybírá zpracovatele ÚPP a ÚPD a předkládá návrhy smluv o 

dílo na zpracování ÚPP a ÚPD do rady města Tišnova 

 v samostatné působnosti kontroluje finanční plnění (věcnou a formální správnost 

faktur)  dle uzavřených smluv o dílo 

 Poskytuje občanům ústní i písemné informace ke stavbám a pozemkům, a to jak z 

hlediska souladu s územně plánovací dokumentací, tak z hlediska souladu s cíli a 

záměry územního plánování ve stanoveném správním obvodě 

 

Náplň činností na úseku památkové péče v přenesené působnosti 

 zajišťuje kontrolu plnění zákonných povinností vlastníků (uživatelů) kulturních 

památek,  

 rozhoduje o podmínkách péče, obnově, nakládání, využívání a zajišťování ochrany 

kulturních památek v územní působnosti (ORP Tišnov)  

 v přenesené působnosti vydává závazná stanoviska ke stavbám, změnám stavby, 

terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin 
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nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se 

v městské památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo 

v ochranném pásmu městské památkové zóny 

 jako dotčený orgán z hlediska památkové péče posuzuje územní plány a územní studie 

 

PERSONÁLNÍ ZHODNOCENÍ ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

Pro posuzování personálního obsazení za účelem odhalení výkonnostních rezerv či přetížení 

byla použita metoda srovnání s dalšími obcemi s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), 

které zajišťují působnost ve věcech územního plánování v obdobě s ORP Tišnov. Volené 

subjekty = ORP pro srovnání byly vybrány na území Jihomoravského kraje (stejný nadřazený 

orgán = stejné požadavky). Ukazatelem pro výběr subjektu měla být nejprve rozloha celého 

voleného ORP, ale tento ukazatel není zcela relevantní. Proto byl zvolen přepočet dle hustoty 

zalidnění daného hodnoceného ORP/100, kterým se upravil podíl celkového počtu obcí 

v působnosti daného ORP a počtem pořizovatelů územních plánu na daném ORP (např. ORP 

Tišnov = počet obcí v působnosti (59) / počet úvazků na činnost pořizování územních plánů 

(3) * hustotu zalidnění 87,6/100). Tímto krokem bylo dosaženo větší míry srovnatelnosti 

daného ukazatele. 

Každý subjekt byl hodnocen dle počtu úvazků na výkon jednotlivých činností (pořizování 

územních plánů, pořizování územně analytických podkladů vlastními zdroji v rámci činnosti 

úřadu, výkon státní památkové péče, existence pracovníka administrativy. V několika 

případech měl vedoucí pracovník ve své kompetenci odbor zaměřený na více agend (stavební 

řád, investice měst), v tomto případě byla jeho činnost hodnocena zvlášť úvazkem podílově a 

do ukazatele vypočítaného - počet obcí na jednoho pracovníka - pořizovatele ÚP v závislosti 

na hustotě zalidnění v ORP nebyl započítán.  
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ORP 
*Počet 

obyvatel  

*Rozloha 

(ha) 

*Hustota 

zalidnění 

*Počet obcí 

v 

působnosti 

Náplň činnosti odborů - počet úvazků 

Počet obcí 

na jednoho 

pracovníka 

Počet obcí na 

jednoho pracovníka 

- pořizovatele ÚP v 

závislosti na 

hustotě zalidnění v 

ORP 

Pořizování 

územních 

plánů 

ÚAP 
Památ. 

péče 

Admin. 

odboru 

Vedoucí 

odboru 

Tišnov  29 996 34249 87,6 59 3 1 0,5 0,5    19,67 17,23 

Hustopeče  35536 35507 100,1 28 2 1 1     14,00 14,01 

Ivančice 23 993 17238 139,2 17 2   1 0,5 0,5 8,50 11,83 

Mikulov  19 760 24415 80,9 17 1 1 1   0,5 17,00 13,75 

Rosice  25 092 17442 143,9 24 2       0,5 12,00 17,27 

Slavkov u 

Brna  22 267 15770 141,2 18 1   1 1 0,5 18,00 25,42 

Moravský 

Krumlov  22 212 34796 63,8 33 1       0,5 33,00 21,05 

Židlochovic

e  31 415 19432 161,7 24 2 1 1 0,5 0,5 12,00 19,40 

Hodonín 61307 28605 214,3 18 2 1 1 1 0,5 9,00 19,29 

Vyškov 51804 54721 94,7 42 3 1 1 1 1 14,00 13,26 

Kyjov 55790 47016 118,7 42 5   1     8,40 9,97 

Blansko 56270 35133 160,2 43 4 2 0,5 1   10,75 17,22 

Boskovice 51476 51111 100,7 73 4     0,5 0,5 18,25 18,38 

* údaj byl získán z ČSÚ pro rok 2012       

 
V další fázi byl vypočítán průměrný počet obcí v rámci hodnocených ORP na jeden úvazek 

na pořizování územního plánu. Tento počet je roven hodnotě 16,78 obcí na jeden úvazek 

v rámci hodnocených subjektů. 

 

Vyhodnocení dat je patrné z následujícího grafu, který u jednotlivých ORP ukazuje výše 

zmíněný počet obcí na jednoho pracovníka = pořizovatele územních plánů upravený dle 

hustoty zalidnění a zároveň umožňuje srovnání jednotlivých počtů s hodnotou průměrnou 

v rámci všech ORP (16,78). 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566872&kodjaz=203
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566863&kodjaz=203
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566866&kodjaz=203
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566869&kodjaz=203
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566870&kodjaz=203
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566867&kodjaz=203
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=67566876&kodjaz=203
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Počet obcí na jednoho pracovníka -

pořizovatele ÚP v závislosti na hustotě

zalidnění v ORP

Průměrná hodnota 16,78

 

Hodnocený ukazatel v rámci úvazku na pořizování ÚAP má pouze charakter informativní, 

neboť některá ORP volí možnost zadávat zpracování ÚAP specializovaným soukromým 

subjektům. Nicméně projednání těchto ÚAP je pouze v kompetenci odboru územního 

plánování.  

Hodnocení výkonu státní správy na úseku památkové péče považujeme také za informativní, 

neboť v podkladech, ze kterých bylo čerpáno (webové stránky jednotlivých ORP) nebylo 

vždy přehledně výkon památkové péče uveden. V některých případech byl např. součástí 

jiného samostatného odboru (investic města, tajemníka, propagace a turismu….). 

Závěr srovnání personálního obsazení odboru územního plánování ORP Tišnov s dalšími 

ORP v rámci Jihomoravského Kraje: 

Z výsledků je patrné, že ORP Tišnov má srovnatelné  zatížení jednotlivých pracovníků na 

výkon pořizování dle množství obcí v rámci ORP. Průměrně na každého pracovníka v rámci 

Jihomoravského kraje spadá 17 obcí (opraveno dle hustoty zalidnění), což je právě počet obcí 

(opraveno dle hustoty zalidnění) v rámci ORP Tišnov. 

Nicméně činnost pořizovatele je ovlivněna dalšími faktory, které ovlivňují zatížení 

jednotlivých pracovníků, jako je míra zapojení veřejnosti do procesu pořizování územních 

plánů, kvalita zpracovatelů územních plánů, jejichž výběr ORP není schopno plně ovlivnit, 

zázemí pracovníků (technologie), využívání tzv. létajících pořizovatelů. Velkou pomocí je 

existence pracovníka administrativy, které je v procesu pořizování velmi náročná.  
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SWOT ANALÝZA – SBĚR DAT 

 

Jde o rozbor, jehož cílem je vyhodnotit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, klady a 

zápory. Výsledkem může být například změna priorit v řízení a vykonávání činností, změna 

strategie, zdokonalení procesů…. 

Z důvodu komplexního posuzování možnosti rozvoje odboru územního plánování proběhla 

mezi pracovníky daného odboru krátká anonymní anketa formou dotazníku, která obsahovala 

7 témat. Každý zaměstnanec mohl pomocí škály od 1 do 5 (hodnocení jako ve škole) 

ohodnotit subjektivně dění na pracovišti, dále měl možnost formou volné odpovědi slovně 

formulovat problémy či vize pro odbor. Data slouží právě pro stanovení silných a slabých 

stránek odboru, možných hrozeb a ujasnění příležitostí. 

 

SWOT DOTAZNÍK 2014 - VZHLED 

 

Dotazník sloužící pro sběr dat, které budou sloužit k vypracování SWOT ANALÝZY. 

 

Hodnocení se provádí pomocí škály od 1 do 5 (hodnocení jako ve škole - kroužkování). 

Požadavek je ohodnotit subjektivně dění na pracovišti, dále je možnost formou volné 

odpovědi slovně formulovat problémy či vize pro odbor. Data budou sloužit pro stanovení 

silných a slabých stránek odboru, možných hrozeb a ujasnění příležitostí. 

1) vztah k organizaci     1 2 3 4 5 

Volná odpověď: 

2) interpersonální vztahy na pracovišti  1 2 3 4 5 

Volná odpověď: 

3) komunikace a sdílení informací  1 2 3 4 5  

Volná odpověď: 

4) spokojenost s prací    1 2 3 4 5 

Volná odpověď: 

5) možnost profesního rozvoje   1 2 3 4 5 

Volná odpověď: 

6) odměňování a hodnocení pracovníků  1 2 3 4 5 

Volná odpověď: 

7) styl řízení     1 2 3 4 5 

Volná odpověď: 
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SWOT ANALÝZA 

VIZE 

Kde chceme být v roce 2015 – 2018 

 Zpřístupníme data o vydaných územních 

plánech široké veřejnosti umístěním na 

webových stránkách města 

 Dokončíme rozpracované územní plány 

 Zefektivníme vyhodnocování územních 

plánů 

 Sledování vývoje nové legislativy 

(připravovaná druhá velká novela 

stavebního zákona), zapojení se do 

připomínkového řízení 

 Následné co nejrychlejší osvojení nové 

legislativy 

 Pořízení územních studií pro lokalitu 

Hony za Kukýrnou pro město Tišnov 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 personální obsazení odboru 

 vysoká kvalifikace a specializace 

pracovníků odboru 

 kontinuita předání zkušeností od vzniku 

ORP v oblasti územního plánování 

 vstřícný přístup a spolupráce 

jednotlivých obcí v ORP 

 velmi pěkné pracovní prostředí 

 velmi dobrá spolupráce s národním 

památkovým ústavem 

 osobní znalost většiny majitelů 

kulturních památek ve své působnosti a 

dobrá úroveň komunikace s nimi 

PŘÍLEŽITOSTI 

 více osvěty a vzdělávání - rozvoj 

 rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi 

jednotlivými odbory MěÚ Tišnov 

 více pracovat s politiky 

 více rekognoskovat území ORP pro 

kvalitnější rozhodování a zabezpečení 

soustavního sledování uplatňování 

územně plánovací dokumentace a 

vyhodnocování dle potřeb stavebního 

zákona 

 oprava a zpřesnění dat v Ústředním 

seznamu kulturních památek 

 nový zákon o státní památkové péči 
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SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatečné technické vybavení 

 nedostatečná spolupráce s komerční 

sférou 

 nedostatečná metodická pomoc ze 

strany nadřízených orgánů 

 nesoulad v metodice zpracovávání 

ÚAP v rámci celé ČR 

 různorodost datových modelů ÚAP 

v jednotlivých krajích 

 neexistence kantýny  

 nedostatečný vozový park 

 pátek úřední den – méně času na hlavní 

činnost odboru 

 nezastupitelnost pracovnice památkové 

péče na odboru 

 

 

 

OHROŽENÍ 

 špatná komunikace mezi odbory MěÚ 

Tišnov  

  zaostávání technického vybavení 

(neustále se zvyšující se požadavky na 

technické vybavení při výkonu činnosti 

pořizovatele) 

 zatížení administrativou a to i formální  

(nesouvisející s pořizování ÚP) 

 zahlcení agendou „věčných 

stěžovatelů“  

 nekoncepčnost při rozhodování 

v oblasti rozvoje obcí a měst 

 zvyšující se náročnost při vypořádání se 

k připomínkám a námitkách v průběhu 

procesu pořizování ÚP 

 zvyšující se četnost soudních řízení 

v oblasti územního plánování 

 neodpovídající prostory pro archivaci 

 nedostatek příležitosti v průběžném 

proškolování v oblasti památkové péče 

 nejednoznačnost a nedostatečnost 

zákona o státní památkové péči  

 špatná a nejednoznačná rozhodnutí 

Ministerstva kultury o prohlášení 

objektů za kulturní památku a chyby 

v Ústředním seznamu kulturních 

památek (ÚSKP) 

 nejednoznačně definované podmínky 

ochrany v městských památkových 

zónách a ochranných pásmech 

 

SWOT analýza odboru územního plánování je aktuálním a současným hodnocením letos 

vzniklého odboru. 

V oblasti silných stránek dominuje fakt, že personální obsazení je na vysoké kvalifikační 

úrovni, což je spojeno s tím, že zaměstnavatel umožňuje další rozvoj a vzdělávání. Dalším 

nástrojem pro udržování kvality pracovníků je kontinuální generační obměna – přenos 

zkušení a informací od starších zaměstnanců k mladším, což je také do jisté míry umožněno 

dobrými interpersonálními vztahy na pracovišti. V neposlední řadě je třeba upozornit na 

pozitivní působení pracovního prostředí a schopnosti zaměstnavatele reagovat na potřeby 

zaměstnanců v této oblasti.  

Problémem v oblasti pořizování územních plánů je zaostávání technického vybavení, neboť 

neustále se zvyšují požadavky na technické vybavení při výkonu činnosti pořizovatele. Dále 

je třeba upozornit, že je nutné systematicky zájmové území kontrolovat, aby byl zajištěn 

základní princip ukotvený ve stavebním zákoně, a to zabezpečení soustavného sledování 

uplatňování územně plánovací dokumentace a  její vyhodnocování. Vozový park je společný 
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pro více odborů a primárně je využíván pro smluvené prohlídky v rámci např. stavebních 

řízení. 

Nedostatečné metodické vedení ze strany nadřízených orgánů také velmi ztěžuje činnost 

odboru. K této problematice je nutné podotknout, že je to do jisté míry způsobeno trendem 

napadat územně plánovací dokumentace u Nejvyššího správního soudu (Krajský soud 

prvoinstančně), kdy teprve rozsudky se stávají judikaturou, která je závazná pro posuzování 

obdobných případů, je zdrojem výkladu zákona a vzniku metodik ústředního správního 

orgánu (MMR). 

Největší obavy jsou, že se nepodaří zajistit dobrou komunikaci mezi těmi, kteří se zabývají 

územním plánováním ve městě Tišnově. Jedná se zejména o odbor OSMI, OÚP a vedení 

města. Přáním našeho odboru je, aby při rozvoji města Tišnova byly urbanistické hodnoty 

nejen zachovány, ale i rozvíjeny.  

Další velkou obavou je narůstající administrace odboru. Velkou pomocí je existence 

polovičního úvazku pro zajištění na administrativy odboru. Nejednoznačnost a nedostatečnost 

stavebního zákona a zákona o státní památkové péči je hrozbou pro všechny pracovníky 

napříč celou Českou republikou na úseku výkonů přenesené působnosti v těchto oblastech. 

Zvyšující se náročnost při vypořádání připomínek a námitek v průběhu procesu pořizování 

ÚP a zvyšující se četnost soudních řízení v oblasti územního plánování také zvyšuje pracovní 

zátěž pracovníků odboru.  

Nedostatečné zabezpečení archiválií v provizorních prostorách budovy je také možnou 

hrozbou. 

Velkou příležitostí pro pracovníky je možný rozvoj osvěty a průběžného vzdělávání, což má 

za následek zvyšování kvality a efektivnost při pořizování územně plánovacích dokumentací. 

Je nutné upozornit na špatnou dostupnost školení pro památkovou péči (školení se ruší pro 

malý zájem účastníků). 

Pracovníci odboru budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých stránek a 

příležitostí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech 

územního plánování řešit. 

 

 

Vypracoval: odbor územního plánování  datum: prosinec 2014 
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Příloha č. 7 

 
Koncepce Odboru živnostenský úřad Městského úřadu Tišnov 

 
POPIS ODBORU ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 

Odbor živnostenský úřad Městského úřadu Tišnov (dále jen „OŽÚ“) vykonává komplexní 

působnost v oblasti živnostenského podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb.,  

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„živnostenský zákon“), tj. zejména provádí registraci živnostenských podnikatelů (fyzických 

či právnických osob) nejen pro 59 obcí ve vymezeném správním obvodu obce s rozšířenou 

působností (dále jen „ORP“) Tišnov, a to dle ustanovení § 71 živnostenského zákona pro 

fyzické a právnické osoby z celého území České republiky.  

Dále OŽÚ vykonává komplexní působnost v oblasti podnikání dle zákona č. 252/1997 Sb.,  

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zemědělský zákon“), taktéž bez místní 

příslušnosti pro veškerá podání fyzických či právnických osob z celé České republiky. 

Kromě působnosti v oblasti živnostenského a zemědělského podnikání vykonává OŽÚ 

působnost na území ORP  v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami  

a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o opatřeních“). OŽÚ vykonává v rámci ORP funkci poradny zapojené do systému 

„Spotřebitelský ombudsman“. Pro území města Tišnova OŽÚ vykonává státní správu podle 

zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „loterní zákon“).  

OŽÚ v rámci živnostenského i zemědělského podnikání vykonává také kontrolu 

podnikajících fyzických či právnických osob se sídlem na území ORP.   

 

Popis činností OŽÚ v přenesené působnosti 

 vykonává státní správu obecního živnostenského úřadu podle živnostenského zákona 

a zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, týkající 

se koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, řemeslných, volných, tj. přijímá a 

zpracovává ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, oznámení změn uvedených v ohlášení 

živnosti nebo žádosti o koncesi, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, ruší živnostenská 

oprávnění a dále provádí zániky živnostenských oprávnění,  

 plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy, např. zákonem č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádů (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, atd., 

 jako Centrální registrační místo (dále jen „CRM“): 

o přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě § 125 až 128 zákona 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, od osob 

podnikajících na základě živnostenského oprávnění, 
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o přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob 

podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném 

v § 10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 

o přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění 

o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení dle § 35 zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

o přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě 

živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném 

v § 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 

a  doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 předává ve lhůtě do 5 pracovních dnů výše uvedené oznámení, která obdrží v rámci 

CRM, příslušným správním úřadům, tj. orgánu sociálního zabezpečení, Úřadu práce ČR, 

správci daně a zdravotní pojišťovně. 

 je provozovatelem živnostenského rejstříku, 

 povoluje dle loterního zákona provozování tomboly, 

 eviduje zemědělské podnikatele v souladu se zemědělským zákonem, tj. přijímá a 

zpracovává žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele a oznámení a doplnění 

týkající se evidence, 

 vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu ORP na úseku kontrol, tj.: 

o provádí živnostenskou kontrolu podle živnostenského zákona, včetně ukládání 

sankcí za jeho porušení, 

o provádí dozor nad ochranou spotřebitele podle zákona č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, včetně ukládání sankcí za jeho 

porušení, 

o provádí dozor nad dodržováním loterního zákona, včetně ukládání sankcí za 

jeho porušení, 

o provádí dozor nad dodržováním zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů, včetně ukládání sankcí za jeho porušení, 

o provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele podle zemědělského 

zákona, včetně ukládání sankcí za jeho porušení, 

o provádí dozor nad dodržováním zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu 

zastaváren a některých provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně ukládání sankcí za jeho porušení, 

o provádí dohled nad dodržování zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o 

změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

o provádí dozor nad dodržováním zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 

pozdějších předpisů, tohoto zákona, včetně ukládání sankcí za jeho porušení, 

o provádí dozor nad dodržováním zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 
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o provádí kontrolu dodržování povinností podle zákona o opatřeních, včetně 

ukládání sankcí za jeho porušení,  

 vykonává funkci poradny zapojené do systému „Spotřebitelský ombudsman“. 

 

PERSONÁLNÍ ZHODNOCENÍ OŽÚ 

 

Pro posuzování personálního obsazení za účelem odhalení výkonnostních rezerv či přetížení 

byla použita metoda srovnání s dalšími obecními živnostenskými úřady v obcích s rozšířenou 

působností, které vykonávají komplexní působnost primárně v oblasti živnostenského 

podnikání podle živnostenského zákona a podnikání podle zemědělského zákona. 

Srovnávané OŽÚ byly vybrány z území celé České republiky.  

Ukazatelem pro výběr OŽÚ byl počet obyvatel v ORP, počet podnikajících fyzických a 

právnických osob podle živnostenského zákona na území ORP a počet platných 

živnostenských oprávnění vedených v registru živnostenského podnikání příslušného OŽÚ, a 

to k datu 31.12.2014.  

 

PERSONÁLNÍ ZHODNOCENÍ OŽÚ 
Pro posuzování personálního obsazení za účelem odhalení výkonnostních rezerv či přetížení 

byla použita metoda srovnání s dalšími obecními živnostenskými úřady v obcích s rozšířenou 

působností, které vykonávají komplexní působnost primárně v oblasti živnostenského 

podnikání podle živnostenského zákona a podnikání podle zemědělského zákona. 

Srovnávané OŽÚ byly vybrány z území celé České republiky.  

Ukazatelem pro výběr OŽÚ byl počet obyvatel v ORP, počet podnikajících fyzických a 

právnických osob podle živnostenského zákona na území ORP a počet platných 

živnostenských oprávnění vedených v registru živnostenského podnikání příslušného OŽÚ, a 

to k datu 31.12.2014.  
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Tab. č. 1: Porovnání OŽÚ v rámci České republiky 

ORP 
počet 

obyvatel 

v ORP 

počet 

obcí 

v 

ORP 

počet 

podnikajících 

FO/PO – 

živnostníci 

počet 

platných 

živnostens

kých 

oprávnění 

počty 

kontrol 

pracovníci OŽÚ další činnosti 

vykonávané OŽÚ 

registrace kontrola celkem živnostníci

/pracovník 
platné živnosti/ 

pracovník EZP loterie alkohol 

Tišnov 29996 59 5569 8463 257 2 2 5 1 113,80 1 692,60 ANO ANO ANO 

Ivančice 23993 17  4302 6446 126 2 1 4 1 075,50 1 611,50 ANO NE ANO 

Kuřim 22198 10  4434 6540 149 1 2 4 1 108,50 1 635,00 ANO NE NE 

Mikulov 19760 17  3832 5641 114 1 1 3 1 277,33 1 880,33 ANO NE NE 

Moravský 

Krumlov 22212 

33  4220 6228 

90 1 1 3 1 406,67 2 076,00 ANO NE 

ANO 

s minimál

ním 

výkonem 

Rosice 25092 24  4816 7212 175 1 1 3 1 605,33 2 404,00 ANO NE NE 

Slavkov u 

Brna 22267 
18  4234 6372 103 2 1 4 1 058,50 1 593,00 ANO NE NE 

Židlochovice 31415 
24  6160 9261 15 2 na 

podnět 3 2 053,33 3 087,00 ANO NE NE 

Bystřice nad 

Pernštejnem 20190 
39  3331 5002 16 2 1 3 1 110,33 1 667,33 ANO NE ANO 

Velké 

Meziříčí 35873 
57  6727 10514 250 1 1 3 2 242,33 3 504,67 ANO NE ANO 

Zábřeh 33522 28  5007 7775 70 2 1 4 1 251,75 1 943,75 ANO NE NE 

Vysoké Mýto 32624 40  6076 8891 197 2 1 4 1 519,00 2 222,75 ANO NE ANO 

Svitavy 31692 28  5352 8311 200 2 2 5 1 070,40 1 662,20 ANO NE ANO 

Turnov 32745 37  7189 10938 456 2 2 5 1 437,80 2 187,60 ANO NE ANO 

Dvůr Králové 

nad Labem 27369 
28  5657 8366 200 3 2 6 942,83 1 394,33 ANO ANO ANO 

Rumburk 33425 
12  5527 8292 

320 / 270 

vietnamci 2 2 5 1 105,40 1 658,40 ANO NE ANO 

Sušice 24547 
30  5060 7483 

nesdělen

o 2 2 5 1 012,00 1 496,60 ANO NE NE 

Třeboň 24932 25  5256 7884 92 3 1 5 1 051,20 1 576,80 ANO NE NE 

Dobříš 21757 24  5368 7978 85 3 1 5 1 073,60 1 595,60 ANO ANO NE 

Hořovice 29057 37  5807 8542 120 3 2 6 967,83 1 423,67 ANO NE NE 

Zdroj: ročenky ČSÚ, statistika z Ministerstva průmyslu a obchodu, sdělení OŽÚ 

Vyhodnocení dat je patrné z následujícího grafu, který u jednotlivých ORP ukazuje výše 

zmíněný počet podnikajících fyzických a právnických osob podle živnostenského zákona na 

území ORP přepočtených na jednoho pracovníka a zároveň umožňuje srovnání jednotlivých 

počtů s hodnotou průměrnou v rámci všech srovnávaných ORP (1274,17). 
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Graf č. 1: Porovnání počtu živnostníku na jednoho pracovníka OŽÚ 

 

Hodnocený ukazatel počtu podnikajících fyzických a právnických osob podle živnostenského 

zákona na území ORP k počtu pracovníků jednotlivých OŽÚ má pouze informativní 

charakter, neboť tabulka a graf zpracovává data jen z oblasti podnikání podle živnostenského 

zákona. Oblast živnostenského podnikání byla zvolena na základě primárnosti této činnosti 

na OŽÚ. Z tabulky je patrno, že všechny srovnávané OŽÚ vykonávají působnost i v oblasti 

podnikání dle zemědělského zákona.  

Dále některé OŽÚ vykonávají působnost v oblasti zákona o opatřeních, která spočívá 

v provádění kontrol prodeje alkoholu a tabákových výrobků, zejména kontroly opatření při 

prodeji alkoholu a tabákových výrobků osobám mladších 18-ti let. Tyto kontroly většinou 

probíhají za spolupráce s Policií ČR a kurátorem odboru sociálních věcí. Pouze dvě OŽÚ 

vykonávají působnost v oblasti loterního zákona.  

Vzájemné srovnávání počtu kontrol u jednotlivých úřadů je velice problematické. Průměrný 

počet kontrol vykonávaných OŽÚ v JMK je cca 240 kontrol za rok na 2 pracovníky kontroly. 

Ukazatel počtu kontrol úzce souvisí s rozsahem kontroly a odlišností kontrolovaných 

subjektů.  

Je třeba zdůraznit, že v roce 2013 provedli pracovníci OŽÚ Tišnov 445 kontrol, a to 

v návaznosti na provádění kontrol v kanceláři Městského úřadu Tišnov za účelem aktualizace 

živnostenského rejstříku. V tomto případě časová náročnost prováděné kontroly klesá na  

1 hodinu. Nicméně ostatní prováděné kontroly jsou velmi časově náročné (hlavně při 

prokazování neoprávněného podnikání s několikadenní délkou trvání).  

Při zjišťování dat bylo OŽÚ sděleno, že některé OŽÚ mají direktivně nařízeno vybrat od 

podnikatelských subjektů určitou výši pokut za porušení povinností v oblasti podnikání dle 

živnostenského zákona. OŽÚ Tišnov je toho názoru a dle něho a metodické pomoci KŽÚ 

provádí výkon kontrolní činnosti, že udělená sankce za spáchání správního deliktu v oblasti 

podnikání dle živnostenského zákona by měla plnit především výchovný charakter. Při 

stanovení výše udělení pokuty se přihlíží k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu 

jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.  
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Závěr srovnání personálního obsazení odboru živnostenský úřad s dalšími OŽÚ ORP 

v rámci celého území ČR: 

Z výsledků je patrné, že průměrně na každého pracovníka OŽÚ spadá 1274,17 

podnikatelských subjektů. Nicméně činnost pracovníků odboru je ovlivněna dalšími faktory, 

které ovlivňují zatížení jednotlivých pracovníků, jako jsou další činnosti, které tento 

vykonává. Těmito činnostmi jsou registrace zemědělských podnikatelů, činnosti dle zákona o 

opatřeních, zajišťování voleb, povolování tomboly a další činnosti Městského úřadu Tišnov 

vykonávající pracovníky OŽÚ Tišnov, které jsou nad rámec činnosti odboru živnostenský 

úřad. K uvedenému je třeba podotknout, že personální obsazení je plně dostačující a 

jakýkoliv zásah do něho by mělo pro odbor živnostenský úřad negativní dopad (nemožnost 

zastupitelnosti, úroveň kvality odvedené práce).  

Je třeba dále podotknout, že zastupitelnost pracovníků navzájem mezi sebou je na velmi 

dobré profesionální úrovni, což se projevilo v době dlouhodobé zdravotní indispozice 

vedoucí odboru. Závěrem je třeba vyzdvihnout, že vstřícnost, spolehlivost, loajalita a 

profesionální přístup všech pracovníků odboru vůči vedení Města Tišnova, vedení Městského 

úřadu Tišnov a ostatním odborů jsou na velice dobré úrovni. 

 

VIZE OŽÚ VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 

 
 

Vizí odboru živnostenský úřad je to, že zdokonalováním, profesionalitou a prací ve 

prospěch občanů docílí jejich spokojenosti, zároveň však i spokojenosti 

zaměstnanců a zaměstnavatele. 

 

CÍLE OŽÚ VE  VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 – 2018 
 

Stále se zlepšující kvalita všech námi poskytovaných služeb. 

Snaha o udržení pozice jednoho z nejlépe hodnocených obecních živnostenských úřadů 

v rámci Jihomoravského kraje. 

Nadále chceme přispívat svou prací k dobrému jménu Městského úřadu Tišnov. 

Chceme být na vysoké profesní úrovni jak z hlediska právní vzdělanosti, tak i v oblasti 

mezilidských vztahů směrem k občanům, kolegům na Městském úřadě Tišnov i mezi 

ostatními úřady. 
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SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

- vysoká úroveň profesionality 

pracovníků 

- stabilní personální obsazení odboru se 

zárukou zvyšující se kvalifikace 

pracovníků odboru 

- vstřícný přístup k podnikatelským 

subjektům, ale i k ostatním občanům 

jako potenciálním podnikatelským 

subjektům a spotřebitelům 

- vyhovující pracovní prostředí 

- kvalitní softwarové vybavení pro 

zajištění téměř bezchybného chodu 

agendy poskytnutého ze strany 

nadřízeného správního orgánu 

(Informační systém registru 

živnostenského a zemědělského 

podnikání) 

- pozitivní přístup pracovníků a ochota 

pomoci klientům, projevování 

skutečného zájmu a snahy vyřešit 

problém občana k jeho spokojenosti 

- dobré metodické vedení a pomoc od 

nadřízeného správního orgánu 

- vzájemná soudržnost mezi zaměstnanci 

odboru, dobré interpersonální vztahy na 

pracovišti 

- možnost vzájemného pracovního 

zastoupení a výpomoci v případě 

pracovních překážek (dovolená, nemoc, 

studijní volna) 

PŘÍLEŽITOSTI 

- systematické vzdělávání zaměstnanců 

odboru tak, aby byla zvyšována jejich 

kvalifikace a aby byl i nadále uplatňován 

„prozákaznický“ přístup – osobní i 

telefonický kontakt s klientem, zvládnutí  

komunikaci s  problémovými klienty, 

atd. 

- rozvíjení vzájemné spolupráce mezi 

jednotlivými odbory Městského úřadu 

Tišnov 

- rozvíjení vzájemné spolupráce se 

zástupci města,  

- rozvíjení vzájemné spolupráce 

s podnikatelskými subjekty (v rámci 

společných setkávání – zlepšení jejich 

informovanosti v dané oblasti) 

- zdokonalování ve znalosti cizích jazyků, 

v návaznosti na růst zahraničních 

podnikatelských subjektů (možnost 

obnovení jazykových kurzů na 

Městském úřadě Tišnov) 
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SLABÉ STRÁNKY 

- velikost a roztříštěnost ORP 

- nedostatečný vozový park 

- zaostávání technického vybavení 

(neustále se zvyšující požadavky na 

technické vybavení při výkonu 

činnosti) 

- otevřenost OŽÚ – méně času na hlavní 

činnost odboru (vedení složitých 

správních řízení), registrace probíhá jak 

v úředních, tak i neúředních dnech 

- zvýšená administrativní zátěž  

- neodpovídající prostory pro archivaci 

- chybějící právní zázemí ze strany 

Městského úřadu (možnost právního 

poradenství při složitých správních 

řízeních) 

 

OHROŽENÍ 

- nová legislativa 

- zhoršující se ekonomická situace 

podnikatelských subjektů (nárůst 

nezaměstnanosti, zánik podnikatelských 

subjektů v návaznosti na insolvenční 

řízení) 

- snížení mobility pracovníků kontroly 

- nedostatečná motivovanost zaměstnanců 

- neustále se zvyšující požadavky na 

technické vybavení ze strany 

nadřízených správních orgánů (MPO) 

- snížení rozpočtu Města Tišnova 

- snížení příspěvků státu na výkon státní 

správy 

- absence nebo snížení dotací a finanční 

podpory od jiných subjektů než Města 

Tišnova (MPO atd.) 

 

 

VIZE ROZVOJE ODBORU ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD V OBDOBÍ 2015 - 2018 
 

Vize rozvoje odboru živnostenský úřad vychází z výše uvedené SWOT analýzy, 

Strategického plánu města Tišnova a dotazníkového šetření spokojenosti občanů s prací 

úředníků Městského úřadu Tišnov (dále jen „dotazníkové šetření“). V oblasti silných stránek 

dominuje skutečnost, že personální obsazení odboru je na vysoké profesní úrovni, což je 

spojeno s neustálým právním vzděláním, umožněným ze strany zaměstnavatele. V této oblasti 

nelze zaostat, jelikož změny legislativy ČR prochází neustále velkými změnami, které se 

odráží v přijetí nových zákonů a v novelizacích stávajících zákonů. Pracovníci odboru 

živnostenský úřad svým průběžným vzděláváním chtějí přispívat k vysokému stupni 

profesionality Městského úřadu Tišnov. 

Vize rozvoje OŽÚ: 

1. Zřízení pozice právníka v oblasti státní správy 

V současné době řeší pracovníci OŽÚ problematiku v oblasti podnikání dle živnostenského 

zákona danou zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu mnohonásobného nárůstu insolvenčních 

řízeních fyzických a právnických osob. Tato řízení mají velký dopad na podnikající osoby dle 

živnostenského zákona. Jedná se o tzv. překážky provozování živnosti, jejichž nová právní 

úprava byla přijata zákonem č. 309/2013 Sb., která reagovala na dosavadní negativní 

zkušenosti týkající se činnosti některých právnických osob a požadavky široké veřejnosti na 

zamezení opakovaného přístupu k živnostenskému podnikání osob, které byly nebo jsou 

v pozici členů statutárních orgánů právnických osob, jež se dopouštěly společensky 

závažného jednání. Právnickým osobám, kterým je zrušeno živnostenské oprávnění na 
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základě výše uvedených skutečností (spáchání společensky závažného jednání), je zapsán do 

živnostenského rejstříku tzv. cejch, který signalizuje živnostenským úřadům, že takto 

označená osoba byla členem statutárního orgánu právnické osoby, v době kdy nastaly nebo 

trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění. Takto označené osoby 

nemohou podnikat v oblasti živnostenského podnikání ani jako osoby fyzické či nově založit 

právnickou osobu. Stejný postup nastává i při rušení živnostenského oprávnění na základě 

závažného porušení podmínek stanovených živnostenským zákonem nebo zvláštními 

právními předpisy. Dle názoru OŽÚ je tento postup zásadním zásahem do práv fyzických a 

právnických osob v oblasti podnikání dle živnostenského zákona. Z výše uvedeného a ze 

SWOT analýzy vyplývá, že OŽÚ by přivítalo zřízení pozice právníka v oblasti státní 

správy. V současné době nemá možnost OŽÚ se svými problematickými správními řízeními 

ve věci rušení živnostenských oprávnění konzultovat právní postup. Dle zjištění má většina 

OŽÚ z JMK právní podporu zajištěnou ze strany Městského úřadu.  

2. Obměna počítačového vybavení a zavedení jednotnosti softwaru 

Nedostatečnost v hardwarovém a nejednotnost v softwarovém vybavení pracovníků OŽÚ se 

projevuje při vedení správního řízení a při administrativních úkonech, které OŽÚ vykonává. 

Nároky na technické počítačové vybavení se stále zvyšují (zákonná povinnost skenování 

dokumentů od 1.1.2015). Veškeré metodické pokyny a informace ze strany nadřízených 

orgánu přicházejí ve formátu, který nelze přes stávající kancelářský balík Open Office 

správně zobrazit (dochází ke změně v dokumentech). Tyto působí OŽÚ nemalé problémy. 

Výměna stávajícího počítačového vybavení včetně přechodu všech pracovníků 

na Microsoft Office, ve kterém je možnost tvořit dokumenty s formátem docx a xlsx povede 

k efektivnějšímu poskytování služeb OŽÚ vůči podnikatelům a k efektivnějšímu provozu 

OŽÚ v návaznosti na stále zvyšující nároky na fungování informačních systému registru 

živnostenského a zemědělského podnikání. 

3. Zlepšení čekacích prostor pro podnikatele 

Tento bod vychází z vyhodnocení dotazníkového šetření, tato problematika i nadále přetrvává. 

Podnikatelé by přivítali zlepšení čekacích prostor, dále by OŽÚ navrhovalo zpřístupnění 

připojení k internetu pro veřejnost v prostorách Městského úřadu Tišnov. 

 

4. Zvýšení anonymity a pořízení diskrétní zóny na úseku registrace 

Tento požadavek vychází opět z vyhodnocení dotazníkového šetření. Podnikatelé i 

pracovnice registrace OŽÚ by uvítali zvýšení anonymity při vyřizování záležitostí, týkajících 

se jejich podnikatelské činnosti. V současné době vyřizují pracovnice OŽÚ dva 

podnikatelské subjekty zároveň. Některé skutečnosti se týkají citlivých osobních údajů a není 

vhodné tyto prezentovat veřejně. Zavedení diskrétních zón pro každou pracovnici zvlášť by 

mohlo vést k efektivnímu řešení uvedené problematiky.  

5. Zavedení poradenství na webu Města Tišnova 

OŽÚ v návaznosti na zhoršujícím podmínky v oblasti spotřebitelů vůči nekalým a klamavým 

praktikám prodejců zřídí v průběhu roku 2015 odkaz na webu Města Tišnova, kde bude 

vyvěšovat upozornění na výše uvedené praktiky a případně on-line radit spotřebitelům. 

V tomto případě bude nutná úzká spolupráce s informatiky Městského úřadu Tišnov. 

6. Zlepšení pořadí ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys v rámci 

Jihomoravského kraje 
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V roce 2014 se Město Tišnov umístilo ve výše uvedeném výzkumu na 13. místě z 21 

posuzovaných měst v rámci JMK.  Pořadí je ovlivňováno těmito hodnotícími kritérii:  

 podnikatelským prostředím, a to aktuálním rozvojem, kvalitou lokality, pracovním 

trhem,   

 přístupem veřejné správy, a to ekonomickými údaji, komunikací, vzděláváním a výší 

poplatků. 

Zde OŽÚ nachází možnost ke zlepšení v oblasti komunikace s podnikateli, a to v podpoře 

webových stránek Města Tišnova v oblasti zavedení větší informovanosti podnikatelů 

v oblasti změn legislativy v podnikání dle živnostenského a zemědělského zákona, zřízení tzv. 

„Informačního servisu pro podnikatele“ (soulad s opatřením Strategického plánu města 

Tišnova).  

7. Spoluúčast na vytvoření platformy pro koncepční spolupráci města Tišnova, 

podnikatelské sféry a dalších aktérů v oblasti podnikání 

Ve Strategickém plánu města Tišnova v opatření 3.2. Organizační struktura podnikání byl 

navržen cíl, směřující ke zkvalitnění komunikace a spolupráce mezi podnikateli a 

jednotlivými subjekty veřejného sektoru. Jednou z aktivit tohoto cíle je vytvoření platformy 

(obdoby „místní hospodářské komory“ pro koncepční spolupráci města Tišnova, 

podnikatelské sféry a dalších aktérů v oblasti podnikání a trhu práce s cílem vzájemné 

informovanosti, zjištění potřeb podnikatelů, města, zaměstnanců atd., podpory rozvoje 

perspektivních odvětví, optimalizace kvalifikační struktury ekonomicky aktivních lidí a 

podpory odbytu místních produktů. Jedním z garantů k dosažení aktivit výše uvedeného cíle 

je odbor živnostenský úřad. Účast OŽÚ na vytvoření výše uvedené platformy bude 

z časového hlediska velmi náročná, ale určitě velice prospěšná z hlediska prohloubení 

spolupráce soukromého a veřejného sektoru. 

8. Zrušení přidělení aut jednotlivým odborům a zavedení možnosti editace v programu 

Autopark Městského úřadu Tišnov 

Z tabulky č. 1 vyplývá, že OŽÚ vykonává působnost pro největší počet obcí na území ORP. 

Roztříštěnost a velikost ORP a nedostatečný vozový park jsou uvedeny ve slabých stránkách 

OŽÚ. Přidělení auta OŽÚ nebo možnost editace v programu Autopark (v současné době není 

možné si samostatně zamluvit auto jednotlivých odborů přes program Autopark Městského 

úřadu Tišnova) by přispělo ke zvýšení efektivity a zlepšení plánování činnosti pracovníků 

kontroly OŽÚ. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Ing. Renata Loubalová, vedoucí odboru živnostenský úřad  

Leden 2015 
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Příloha č. 8 

 
Koncepce Odboru životního prostředí  Městského úřadu Tišnov 

 

POPIS ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Odbor životního prostředí vykonává především přenesenou působnost, jen z malé části 

samostatnou působnost.  

V samostatné působnosti na úseku správy městského lesního majetku zabezpečuje jeho správu 

a kontrolu správy městského lesního majetku z pohledu vlastníka především dle zákona  

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, který zahrnuje následující činnosti: 

 výběr dodavatele na zajištění pěstebních a těžebních činností v lesích města 

 výběr vhodného kandidáta na zajištění funkce odborného lesního hospodáře 

 ve spolupráci s dodavatelskou firmou a odborným lesním hospodářem koordinuje 

práce v lesích dle platného Lesního hospodářského plánu 

 spolupracuje s Krajským úřadem JMK při zajištění ochranných prací zvláště 

chráněného území Přírodní památky Květnice 

 prodej palivového dříví v rámci samovýroby 

 

V přenesené působnosti se dá činnost odboru rozdělit do dvou směrů, a to technický a 

biologický. 

Technický směr zahrnuje speciální stavební úřad - vodoprávní úřad, ochranu ovzduší a odpadové 

hospodářství, který zahrnuje následující činnosti: 

 vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

 vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů 

 vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 
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zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; v působnosti obecního úřadu ukládá právnickým a podnikajícím 

fyzickým osobám pokuty za porušení povinností uložených zákonem o odpadech a 

stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy v případě porušení povinností 

uložených zákonem o odpadech 

Biologický směr zahrnuje ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu, 

státní správu lesů, myslivost, rybářství, veterinární péči, rostlinolékařskou péči, ochranu a 

týrání zvířat, který zahrnuje následující činnosti: 

 

 vykonává státní správu v rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce  

s rozšířenou působností podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů; v působnosti obecního úřadu povoluje kácení dřevin, 

pozastavuje omezení nebo zákaz kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu 

 vykonává státní správu v rozsahu pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce  

s rozšířenou působností podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

 vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

 vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 

zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 

 vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle 

zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, 

ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon  

o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 

 vykonává státní správu v rozsahu obce podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu podle zákona č. 326/2004 Sb.,  

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 vykonává státní správu v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
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předpisů, s výjimkou přestupků a jiných správních deliktů 

 

 

Kromě výše vypsaných činností vykonává i následující úkony: 

 vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu podle zákona č. 123/1998 Sb.,  

o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,  

 plní úkoly, vyplývající ze zákonů: 

 č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona  

č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 

předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu 

(zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona  

č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 

 č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 

prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

 č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

PERSONÁLNÍ ZHODNOCENÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Pro posuzování personálního obsazení byla použita metoda srovnání s dalšími určenými 

obcemi s rozšířenou působností v rámci Jihomoravského kraje. Každá obec s rozšířenou 

působností (dále ORP) je jiná, má různou rozlohu, různý počet obyvatel, různý počet obcí 

v rámci působnosti, různou lesnatost apod. Z tohoto důvodu byly zjištěny počty referentů na 

jednotlivých odborech životního prostředí určených ORP, kdy byl po konzultaci s příslušnými 

vedoucími OŽP stanoven počet pracovníků na konkrétní agendu. Jelikož dochází ke kumulaci 

agend na jednoho referenta, bylo nutné použít i míru vytíženosti podle geografického 

charakteru jednotlivých měst.  
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V níže uvedené tabulce (Tab. 1) je patrná různorodost měst z hlediska uvedených 

charakteristik. 

 

Tab. 1 Demografické, geografické a ekologické charakteristiky pro vybraná města 

ORP 
Počet 

obyvatel 

Hustota 

zalidnění 

Rozloha 

(ha) 

Lesní 
půda 

(ha) 

Lesnatost 
Zemědělská 

půda (ha) 

Zemědělská 

půda (%) 

Počet obcí 

působnosti 

Počet 
pracovníků 

OŽP 

Blansko 56270 160,2 35133 18366 52,28 13517 38,47 43 8 

Boskovice 51476 100,7 51111 18990 37,15 27150 53,12 73 11 

Hodonín 61307 214,3 28605 6750 23,60 17358 60,68 18 10 

Hustopeče 35536 100,1 35507 3643 10,26 27216 76,65 28 5 

Ivančice 23993 139,2 17238 5787 33,57 9376 54,39 17 4 

Kyjov 55790 118,7 47016 13368 28,43 29012 61,71 42 9 

Mikulov 19760 80,9 24415 3308 13,55 16200 66,35 17 5 

Moravský Krumlov 22212 63,8 34796 6882 19,78 24829 71,36 33 5 

Rosice 25092 143,9 17442 7867 45,10 8005 45,89 24 6 

Slavkov 
u Brna 

22267 141,2 15770 2736 17,35 11404 72,31 18 5 

Vyškov 51804 94,7 54721 23467 42,88 24589 44,94 42 13 

Židlochovice 31415 161,7 19432 1143 5,88 15793 81,27 24 6 

Tišnov 29996 87,6 34249 14797 43,20 16353 47,75 59 7 

 

 

Obr. 1 Graf počtu zaměstnanců na odborech ŽP u vybraných měst dle jednotlivých agend  

Tab. 2 Počty zaměstnanců na odborech ŽP u vybraných měst dle jednotlivých agend 

  Agenda 
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Boskovice 1 1 0,5 1 1 2 1 1 0,3 0,2   1 1 11 

Hodonín 1 1 0,1 0,4 0,6 2 1 1 0,3 1 0,6   1 10 
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Hustopeče 0,4 0,8 0,4 0,3 0,2 1 0,5 0,5 0,1       0,8 5 

Ivančice 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 1 0,5 0,5 0,1       0,5 4 

Kyjov 1 1 0,2 1 1 2 0,5 0,5 0,2 0,1 0,5   1 9 

M. Krumlov 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 1 0,5 0,4 0,1       0,8 5 

Mikulov 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 1 0,5 0,4 0,1 0,1     1 5 

Rosice 0,8 0,7 0,1 0,5 0,4 2 0,3 0,3 0,1       0,8 6 

Slavkov 0,3 0,7 0,4 0,1 0,5 1 0,5 0,5 0,1 0,1     0,8 5 

Vyškov 0,7 1 0,3 1 1 2,5 2 1 1 0,5 1   1 13 

Židlochovice 0,7 0,5 0,3 0,1 0,5 2 0,5 0,5 0,1       0,8 6 

Tišnov 0,6 0,7 0,3 1 0,6 1,6 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 7 

Průměr 0,67 0,72 0,3 0,54 0,56 1,63 0,68 0,58 0,24 0,18 0,19 0,09 0,86 7,23 

 

 

Dle tabulky č. 2 a z výše prezentovaného grafu je patrné, že odbor ŽP při mě Tišnov má méně 

pracovníků než je průměr pracovníků odborů ŽP u vybraných měst. Rovněž podle 

jednotlivých agend má OŽP Tišnov méně pracovníků než je vypočítaný průměr na odborech 

ŽP stanovených měst. U agendy rybářství, vodní hospodářství a ochrana ZPF je agenda 

s průměrným stavem srovnatelná. Ve státní správě lesů vykazuje OŽP Tišnov vyšší hodnotu 

než je hodnota průměrná, ale je srovnatelná s městy Boskovice, Kyjov a Vyškov. Vyšší počet 

pracovního úvazku je nutný z důvodu, že ORP Tišnov má absolutně nejvíce soukromých lesů 

v rámci celého Jihomoravského kraje, více než největší ORP Znojmo. Tento fakt je možné 

vyčíst i v následující tabulce č. 3.  

 

Tab. 3 Podíl soukromých lesů 

ORP Lesní půda celkem (ha) Výměra soukromých lesů (ha) Procento soukromých lesů 

Blansko 18366 1520 8,28 

Boskovice 18990 5306 27,94 

Hodonín 6750 612 9,07 

Hustopeče 3643 1439 39,50 

Ivančice 5787 966 16,69 

Kyjov 13368 1139 8,52 

M. Krumlov 3308 1185 35,82 

Mikulov 6882 346 5,03 

Rosice 7867 1164 14,80 

Slavkov 2736 200 7,31 

Vyškov 23467 428 1,82 

Znojmo 28194 2715 9,63 

Židlochovice 1143 262 22,92 

Tišnov 14797 5983 40,43 

 

Podíl soukromých lesů u města Hustopeče a Moravský Krumlov se sice blíží hodnotě na ORP 

Tišnov, ale tento rozdíl je stírán faktem, že celková výměra lesní půdy ve jmenovaných 

městech dosahuje čtvrtinových hodnot oproti ORP Tišnov. U soukromých lesů je vyšší 
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pracnost na výkon státní správy než u lesů státních, neboť pracnost je ovlivňována 

nesrovnatelným počtem účastníků řízení. 

 

Tab. 4 Počet honiteb u vybraných měst  

ORP Počet honiteb 

Blansko 27 

Boskovice 47 

Hodonín 21 

Hustopeče 28 

Ivančice 14 

Kyjov 44 

M. Krumlov 26 

Mikulov 19 

Rosice 19 

Slavkov 16 

Vyškov 41 

Židlochovice 22 

Tišnov 36 

 

U agendy myslivosti je rovněž vyšší úvazek než průměr sledovaných ORP. Jak je uvedeno v tab. 2 

státní správu myslivosti v městech Boskovice, Kyjov a Vyškov vykonává vždy jeden referent, 

nedochází tedy ke kumulaci s jinou agendou. Co se týče množství honiteb, jako ukazatele pracnosti 

agendy státní správy myslivosti, má ORP Tišnov 36 honiteb a je tedy v těsném závěsu za městy 

Boskovice, Kyjov a Vyškov. Na OŽP Tišnov má referent vykonávající agendu myslivosti v popisu 

pracovních činností mimo jiné i zabezpečení správy městského lesního majetku, rybářství a poplatky.  

U ostatních agend je na ORP Tišnov úvazek nižší než u ostatních sledovaných měst. 

Závěr srovnání personálního obsazení odboru životního prostředí ORP Tišnov s dalšími srovnávanými 

ORP. 

Z výsledku je patrné, že ORP Tišnov má méně úředníků než je průměr ostatních sledovaných ORP, ale 

tato slabina se vyřeší návratem jedné referentky z rodičovské dovolené v polovině roku 2016. 
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SWOT ANALÝZA 

Silné stránky 

 

 vysoká kvalifikace a specializace 

jednotlivých referentů 

 vysokoškolské vzdělání všech 

referentů 

 velmi dobrá spolupráce se státními 

orgány ŽP 

 zkonsolidovaný kolektiv na pracovišti 

 vstřícný přístup a spolupráce 

s jednotlivými obcemi v ORP 

 výhodná poloha města vzhledem ke 

všem obcím v ORP 

 relativně dobře zachovaná krajina a 

životní prostředí 

 vozidlo do terénu  

 

Příležitosti 

 

 stále zvyšovat spolupráci s ostatními 

orgány státní správy v oblasti ŽP 

 více využívat veřejných rejstříků 

k získávání potřebných dat 

 více spolupracovat s jednotlivými 

obcemi v rámci působnosti ORP 

zejména v oblasti dotací na projekci a 

vybudování ČOV 

 rozšíření softwaru pořízením licence na 

Forester GPS PRO od lesnické 

společnosti IterSoft Choceň 

 zlepšit zastupitelnost a s tím související 

dostatečné personální obsazení na 

odboru 

 zvyšovat odbornost a vzdělání 

především u nových pracovníků 

 začne platit nový zákon o ochraně 

zemědělského půdního fondu 

 připravuje se novelizace zákona o 

myslivosti 

 

Slabé stránky 

 

 nesoulad mezi starým a novým 

členěním okresních veterinárních 

správ a okresních mysliveckých 

spolků 

 zastaralé zázemí některých kanceláří 

(koberce, skříně, nábytek apod.) 

 zastaralé technické vybavení 

 nezastupitelnost úředníka u agendy 

ochrana ovzduší a odpadové 

hospodářství 

 špatná legislativa 

 nedostatečné odkanalizování a čištění 

odpadních vod v některých menších 

obcích správního obvodu 

 nedořešené restituce především 

k lesním majetkům 

 

Hrozby 

 

 střed zájmů v oblasti lesního 

hospodářství 

 zatížení administrativou 

 komunikace s problémovými klienty 

 zvyšující se četnost verbálního i 

případně fyzického napadení  

 příliš velká fluktuace 

 odchod kvalitních a kvalifikovaných 

úředníků 

 z důvodu nedostatečné zastupitelnosti 

může při dlouhodobé absence dojít 

k ochromení výkonu státní správy 

 nedostatečné prostory pro archivaci 
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Podle SWOT analýzy v oblasti silných stránek dominuje skutečnost, že na odboru ŽP mají 

všichni referenti vysokoškolské vzdělání. Z toho vyplývá i vysoká kvalifikační úroveň 

jednotlivých pracovníků. Není tomu tak na všech odborech ŽP u sledovaných měst v rámci 

Jihomoravského kraje. Agenda odboru ŽP je velmi různorodá a pro kvalitní zvládnutí výkonu 

státní správy v jednotlivých oblastech je nutné mít na této pozici vysoce kvalifikovaného 

pracovníka. V neposlední řadě přispívá k tomu i fakt, že nadřízený orgán státní správy – 

jihomoravský kraj, velmi kvalitně metodicky vede jednotlivé úředníky ORP k jednotnému 

postupu provádění výkonu státní správy, a to způsobem organizování vícedenních 

metodických školení. Těchto školení se zúčastňují pracovníci inspekce životního prostředí, 

ministerstva ŽP, ministerstva zemědělství, státní veterinární správy, SFŽP, pracovníci povodí 

a ostatních státních institucí, a to vždy podle toho, jakého tématu se školení týká. Od 

kvalifikovaných pracovníků se očekává i kvalitně odvedená práce, což si nadřízené orgány 

ověřují kontrolami. Během posledních let kontroly z ministerstva zemědělství a z krajského 

úřadu jednoznačně prokázaly, že úroveň výkonu státní správy je na našem odboru na vysoké a 

příkladné úrovni. Vysokou kvalifikovanost jednotlivých úředníků násobí i skutečnost, že 

dochází ke kumulaci více agend na jednoho pracovníka. Kvalitní výkon státní správy v oblasti 

životního prostředí – to není jenom úřednická práce, ale především systematické zjišťování a 

kontrolování stavu v terénu. I k této činnosti je odbor vhodně vybaven. Všichni referenti 

používají osobní ochranné pomůcky a odbor disponuje kvalitním terénním vozidlem. 

Naopak za velmi slabou stránku lze považovat malou zastupitelnost. Na úseku odpadového 

hospodářství a ochrany ovzduší není žádná zastupitelnost, a proto hrozí při dlouhodobé 

nepřítomnosti pracovníka ochromení výkonu státní správy u výše uvedených agend. 

Vzhledem k odchodu pracovníka, který měl kvalifikaci i ZOZ na agendu vodního 

hospodářství a ochranu zemědělského půdního fondu, tak zanikla zastupitelnost i na tyto 

agendy. Přijetím nového pracovníka na tuto pozici se zastupitelnost a kvalifikovanost nahradí 

až po delším časovém období.  

Výkon státní správy řeší mimo jiné v nemalé míře porušování jednotlivých zákonů. V rámci 

dokazování správního deliktu často dochází ze strany obviněného k verbálnímu, v některých 

případech i k fyzickému, napadení úředníka. Z těchto důvodů je nutné toto ohledání provádět 

minimálně dvěma pracovníky, popřípadě využívat součinnosti policie. 

Jako příležitost k odstranění stávajících nedostatků a slabin je efektivní přerozdělení práce a 

dostatečné obsazení odboru, což bude podrobněji popsáno v následující kapitole. 
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VIZE PRO ROKY 2015 – 2018 

 

Největší slabinou odboru je neúplné obsazení odboru. Na rodičovskou dovolenou odešla Ing. 

Ilona Chaloupková dne 31.7.2013 a na její místo byla na zkrácený úvazek přijata na dobu 

určitou, jako zástup za mateřskou, paní Ing. Hana Šustrová. Paní Šustrová z důvodu zhoršení 

zdravotního stavu odešla v únoru 2014 do plného invalidního důchodu. Po jejím odchodu 

zůstala tato pracovní pozice neobsazena. Dne 3.11.2014 byl pro výkon uvolněného starosty 

v Jinačovicích uvolněn pan Ing. Jan Kazda. Na jeho pozici po provedeném výběrovém řízení 

nastoupila dne 12.1.2015 paní Ing. Eva Schulzová, která se zapracovává. Tím se začíná 

blýskat na lepší časy, neboť se tím zlepší zastupitelnost. Dle popisu pracovní funkce by Ing. 

Schulzová měla zvládnou agendu vodního hospodářství, ochrany ZPF a rybářství. Během l8 

měsíců ukončí ZOZ na obecnou část a je nutné získat ZOZ na agendu vodního hospodářství a 

ochrany ZPF. V polovině roku 2016 by se měla vrátit do kolektivu paní Ing. Chaloupková, 

která by si dodělala ZOZ na odpadové hospodářství a ochranu ovzduší. Cílem kolektivu 

pracovníků na odboru je, aby každý úředník měl alespoň dvě ZOZ, právě z důvodu 

zastupitelnosti. Přerozdělením prací chceme zajistit 100% zastupitelnost na odboru, čehož 

docílíme koncem roku 2016. 

Na úseku vodoprávního úřadu dojde nejpozději do poloviny roku 2015 k zavedení nového 

softwaru s názvem VITA. Jedná se o program, který usnadní práci při vydávání správních 

rozhodnutí týkajících se povolování vodních děl. Software na městském úřadu v současné 

době využívá stavební úřad. Tohoto programu využívají vodoprávní úřady v Boskovicích, 

Kyjově a Pohořelicích. 

Právě v Boskovicích si úředníci našeho vodoprávního úřadu byli vyzkoušet možné aplikace a 

chtějí tak rozšířit licenci i pro náš odbor. Program usnadní mimo jiné vypracování vodoprávní 

evidence, která se zpracovává pro ministerstvo zemědělství. Program VITA je kompatibilní 

s programem GINIS.   

Dále bychom chtěli v letošním roce získat licenci na program Forester GPS PRO od IterSoft 

s.r.o. Choceň. Mobilní aplikace umožní měření a zakreslování pomocí GPS v terénu do 

lesnických i katastrálních map. Propojením s softwarem Heletax (licenci vlastníme) bude 

umožněn přístup ke kontaktům na jednotlivé vlastníky, dále je možné tisknout i vlastnické 

separáty lesních hospodářských osnov. Předpokladem bude zakoupení tabletu pro možnost 

využívání aplikace v terénu. Zprovozněním tohoto programu by bylo možné kdekoliv a 

kdykoliv vytisknou vlastnický separát LHO, čímž bychom uspokojili každého vlastníka lesa, 
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který má nárok na LHO zdarma. 

Pracovníci odboru by se chtěli přiblížit občanovi nejen tím, že vlastníkům lesa vyhotoví 

obratem LHO, ale všem držitelům loveckých a rybářských lístků vyhotoví výše zmíněný 

průkaz na počkání. 

 

Od 1.1.2013 má v náplni odbor správu městského lesního majetku. Jelikož se jedná o střet 

zájmů, bylo by vhodné, aby tuto agendu vykonával některý jiný odbor než ten, v jehož 

působnosti je státní správa lesního hospodářství. Uvedený model byl na OŽP Kyjov, ale brzy 

zjistili, že je lepší mít lesnickou činnost pod odborem správy majetku města. Obdobně tomu 

bylo i v Boskovicích, kde je rovněž správa lesního majetku pod odborem majetkovým. Na 

boskovickém úřadu mají název Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, který 

v samostatné působnosti spravuje veřejnou zeleň. 

Každý vlastník lesa, který má více než 50 ha pozemků musí hospodařit podle schváleného 

hospodářského plánu a musí mít odborného lesního hospodáře. Proto navrhujeme spojit 

funkci  lesního hospodáře a funkcí městského hajného. Navrhujeme vyhlásit výběrové řízení 

pro tuto pozici s podmínkou, aby uchazeč měl platnou licenci OLH. Po stránce finanční má 

současný OLH pan Ing. Vařejka roční odměnu 50 tis. Kč. Přičemž dle vyhlášky č. 423/2011 

má nárok po výpočtu 1,20 Kč/den x 365 dní x 261 ha = 114 tis. Kč ročně. Jedná se tedy po 

stránce finanční o více než polovinu pracovního úvazku, druhou polovinu by tvořil úvazek na 

městského hajného. 

 

 

V Tišnově 19.1.2015 

 

                                                                                 Ing. Vítězslav Marvan 

                                                                                    vedoucí OŽP 
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Příloha č. 9 
 

Koncepce Odboru sociálních věcí Městského úřadu Tišnov 

 

POPIS ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  

 

Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov vykonává v rámci samostatné a přenesené působnosti 

komplexní výkon sociálních agend, a to na základě příslušných zákonů či úkolů svěřených 

do působnosti odboru sociálních věcí orgány města Tišnova, a to zejména v rámci 

samostatné působnosti vytváří koncepční, metodické a analytické materiály v oblasti 

sociálních služeb a sociální práce pro potřeby orgánů města, a to v rámci samostatné činnosti 

a ve spolupráci s externími subjekty prostřednictvím metody komunitního plánování 

sociálních služeb; koordinuje opatření a projekty realizované na území města spadající do 

oblasti prorodinné politiky; spolupracuje s poskytovateli sociálních, zdravotních a jiných 

služeb při řešení nepříznivých životních situací občanů, provádí sociální šetření a podává 

zprávy na základě vyžádání orgánů města, soudů; vykonává funkci tajemníka Komise 

prevence kriminality Rady města Tišnova, tajemníka Výboru pro komunitní plánování 

sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova; zabezpečuje výkon práv a povinností 

vyplývajících ze zřizovatelské funkce k příspěvkové organizaci zřízené městem Tišnovem - 

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace. V rámci přenesené působnosti 

odbor sociálních věcí Městského úřadu Tišnov vykonává státní správu v rozsahu přenesené 

působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; vykonává státní 

správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností: podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve věci vydávání doporučení na uzavření nájemní smlouvy v bytě 

zvláštního určení, který byl zřízen se státní účastí; podle zákona č. 167/1998 Sb., o 

návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

realizuje výdej tiskopisů a žádanek s modrým pruhem a vedení příslušné evidence o těchto 

dokladech; podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin 

a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., plní úkoly napomáhající 

výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do 

společnosti; vykonává funkci opatrovníka, je-li úřad ustanoven soudem opatrovníkem např. 

podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a změně zákona o Policii České republiky (zákon o 

azylu), ve znění pozdějších předpisů; vykonává v rozsahu přenesené působnosti obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností agendu koordinace poskytování sociálních služeb a 

poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením dle 

ust. § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (agenda 

sociálního kurátora); vykonává v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností agendu sociální práce dle ust. § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 7, § 63 - § 65 zákona č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (agenda sociální práce 

v přenesené působnosti); zajišťuje výměnu a vydávání parkovacích průkazů typu O7 

zdravotně postiženým osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu či zvláštní pomůcku 
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(dříve mimořádné výhody II. a III. stupně) na základě ust. § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 

silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů; vykonává v rozsahu přenesené působnosti 

obce s rozšířenou působností agendu uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb dle ust. 

§ 91 odst. 6 zákona o sociálních službách u osob, které nejsou schopny činit právní úkony a 

nemají zákonného zástupce, tj. u občanů umístěných v pobytovém zařízení se sídlem ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností či u občanů s trvalým pobytem v rámci 

správního obvodu v případě ambulantních a terénních sociálních služeb; plní úkoly veřejného 

opatrovníka v případech občanů se soudem nařízenou změnou v oblasti svéprávnosti, vede 

řízení dle ust. § 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů o ustanovení zvláštního příjemce dávky 

důchodového pojištění; dále zabezpečuje činnosti protidrogového koordinátora. 

 

Výčet činností na úseku sociálně – právní ochrany dětí 

 provádění šetření v rodině a u jiných institucí  (škola, obec, lékaři, střediska výchovné 

péče, dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy a další) ve věci dětí 

uvedených v ust. § 6 zákona o SPOD, u dětí, u nichž je zařazení do evidence 

vyhodnocováno a dětí, u nichž byl OSPOD ustanoven opatrovníkem  

 účast na úkonech orgánů činných v trestním řízení ve věci nezletilých dětí v pozici 

svědka, poškozeného, podezřelého, obviněného, obžalovaného, účast na jednáních 

přestupkových komisí a jiných správních orgánů ve věci nezletilých dětí 

 výkon funkce opatrovníka dítěte v řízení před opatrovnickým soudem (pohovory 

s dítětem, rodiči, osobami odpovědnými za výchovu, shromažďování dokumentace, 

vypracování zprávy pro soud, účast na soudním jednání) 

 zpracování návrhů k soudům dle ust. § 14 odst. 1 zákona o SPOD (studium pokladů, 

vypracování podání, kompletace listinných důkazů, účast v řízení před soudem) 

 poskytování zpráv oprávněným subjektům na žádost či v rámci výkonu dohledu 

(soudy, státní zastupitelství, policie a další) 

 výkon dožádání 

 poskytování poradenství a výkon preventivní činnosti (podávání informací, sepisování 

návrhů, zprostředkování potřebných služeb) 

 výkon opatrovnictví dítěte v rámci trestního řízení 

 vyhledávání osob vhodných pro náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounská péče, 

pěstounská péče na přechodnou dobu) 

 zpracování dokumentace žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče, zpracování 

dokumentace dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči 

 doprovázení osob pečujících a osob v evidenci (uzavírání dohod s osobami pečujícími 

a osobami v evidenci, návštěvy každé 2 měsíce, zprostředkování potřebných služeb, 

poradenství, organizace a nabídky školení pro pěstouny a další, provádění úhrad těchto 

služeb, administrace příspěvku na výkon pěstounské péče) 

 vypracování a aktualizace základního a podrobného vyhodnocení situace dítěte/rodiny, 

vypracování a aktualizace individuálního plánu ohroženého dítěte, pořádání 

případových konferencí ve věci případů ohroženého dítěte 

 vedení správního řízení dle ust. § 12 a § 13 zákona o SPOD 

 práce s rodinou a dětmi s nařízenou ústavní výchovou, spolupráce se zařízeními při 

sdílení informací, vydávání stanovisek k pobytu dětí mimo zařízení 
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 vedení evidencí Om, MUTI, vedení pomocných rejstříků 

 výkon pohotovosti OSPOD 

 

Výčet činností na úseku péče o dospělé (sociální kurátor, sociální práce v přenesené 

působnosti) 

 vyhledávání potřebných osob, posuzování životní situace, individuální plánování, 

asistence při nácviku dovedností v potřebných případech, poskytování poradenství a 

pomoci ve věci nároků na dávky pojistného a nepojistného systému, zprostředkování 

potřebných sociálních a návazných služeb 

 rozhodování ve správním řízení ve věci ustanovení, zrušení, změny zvláštního příjemce 

dávek důchodového pojištění, dále pak kontrola plnění funkce zvláštního příjemce 

dávek důchodového pojištění 

 poradenství opatrovníkům a osobám se změněnou svéprávností, provádění šetření a 

podávání zpráv soudům na žádost ve věci životní situace osob se změněnou 

svéprávností a výkonu funkce opatrovníka, výkon funkce kolizního opatrovníka 

v řízeních před soudem ve věci svéprávnosti, vyhledávání osob indikovaných ke změně 

ve věci svéprávnosti, podávání podnětů k soudům 

 výkon funkce veřejného opatrovníka u osob se změněnou svéprávností u občanů 

s trvalým pobytem v městě Tišnově (správa finančních prostředků opatrovance, správa 

movitých i nemovitých věcí, řešení problematiky zajištění základních životních potřeb, 

podávání žádostí o dávky pojistného a nepojistného systému, péče o zdravotní stav 

opatrovance, doprovázení opatrovance, komunikace s úřady, věřiteli, exekutory, řešení 

bytové problematiky, zprostředkování potřebných sociálních a návazných služeb, 

podávání zpráv soudům) 

 výkon funkce zvláštního příjemce pojistných a nepojistných dávek v indikovaných 

případech potřebných osob bez rodiny, které nedokáží s danou dávkou náležitě 

zacházet (především ve vazbě k zajištění potřeby bydlení), tj. především 

shromažďování potřebných podkladů, vypracování žádosti, správa finančních 

prostředků, doprovázení klienta, řešení řady praktických záležitostí s danou 

problematikou spojených 

 agenda uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb dle ust. § 91 odst. 6 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (šetření 

v domácnosti, zpracování dokumentace, realizace podpisu smlouvy, výkon kontroly 

nad životní situací osoby při podpisu smlouvy zastoupené) 

 vydávání a výměna parkovacích průkazů u držitelů mimořádných výhod II. a III. 

stupně 

 vedení rejstříků a spisové dokumentace osob nacházejících se ve výkonu trestu odnětí 

svobody, zadržovací detenci, psychiatrických léčebnách, po propuštění ze zařízení pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy - výkon sociální práce s danou cílovou skupinou 

formou pohovorů a sociálních šetření se zaměřením na zabezpečení potřeby bydlení, 

sociálních příjmů, evidence na ÚP, sociálních služeb 

 

  PERSONÁLNÍ ZHODNOCENÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
 

Pro posuzování personálního obsazení byla použita metoda srovnání s dalšími obcemi 

s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), které zajišťují působnost ve věcech sociálních 

agend jako ORP Tišnov, jak byly předepsány zadavatelem tohoto textu. Výčet obcí byl 
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doplněn pouze o obec Židlochovice, která s ohledem na měřené proměnné je ORP Tišnov 

nejvíce podobná. Volené subjekty = ORP ,,venkovského typu“ bez zkreslení blízkosti 

velkých měst či zastoupení vysloveně městského prostředí. Pro srovnání byly vybrány ORP 

na území Jihomoravského kraje (stejný nadřazený orgán = stejné požadavky) s výjimkou 

Bystřice pod Pernštejnem, která byla součástí zadání a spadá pod Kraj Vysočinu.  

 

Jako rozhodující proměnné pro účely srovnání byly použity proměnné: počet obyvatel 

(neboť tento za normálních okolností určuje v sociálních agendách dlouhodobý trend 

výskytu rizikových sociálních jevů a na ně navazující řešené problematiky), počet obcí 

správního obvodu ORP (neboť tento v praxi určuje zatížení práce v terénu problematikou 

času stráveného na cestě mezi jednotlivými místními sociálními šetřeními) a index 

ohrožení (syntetický ukazatel tvořený hodnotami 48 dílčích ukazatelů relevantních pro 

posuzování určitého území z hlediska míry nápadu relevantních sociálních jevů 

ohrožujících děti a rodinu, firma SocioFactor s.r.o. vypracovala pro MPSV ČR socio-

demografickou studii, která pracuje se 48 dílčími ukazateli, jejichž hodnota se pohybuje na 

škále 1 (nejlepší stav) – 5 (nejzávažnější stav) a umožňuje vytvořit tzv. syntetický ukazatel 

míry ohrožení, a to na území kraje, okresu, ORP. Tato studie byla podkladem pro stanovení 

normativů pro personální obsazení pracovišť OSPOD, neboť každou z obcí zařadila do 

základní, střední, nejvyšší skupiny míry ohrožení, čemuž odpovídají i standardy 

personálního zajištění příslušného OSPOD. Index ohrožení tak představuje možný ukazatel, 

který nyní můžeme použít pro potřeby tohoto textu),
1 

počet pracovníků odboru celkem (
 

z informací přístupných na webových stránkách jednotlivých ORP byly získány počty 

pracovníků v rámci sledovaných agend, pokud byl v rámci odboru uveden např. inspektor 

veřejného pořádku a jiné funkce, tento do celkového počtu pracovníků započítán nebyl, 

počty celkových pracovníků jsou určeny přesně, neboť ORP již standardně uvádějí 

jednotlivé specializace u jmen pracovníků), počet pracovníků OSPOD, počet pracovníků 

dospělí celkem, počet pracovníků sociální kurátor a počet pracovníků sociální práce (pro 

účely srovnání byly sledovány počty pracovníků, kterým byla nominálně určitá agenda 

přiřazena, toto srovnání tak umožňuje rámcový přehled po počtu pracovníků, kteří se na 

výkonu daných agend podílejí), počet úvazků OSPOD, počet úvazků sociální kurátor, 

počet úvazků sociální práce (bohužel nejsou podobně jako na webu města Tišnova ani u 

jiných ORP k dispozici data o přesných úvazcích agend, takže není možné provést přepočet 

na úvazky a srovnat s daty OSV MěÚ Tišnov, je možné pouze dedukovat hodnotu úvazku, 

a to s ohledem na počet osob a kumulace agend, která je především u pracovníků péče o 

dospělé (sociální práce a sociální kurátor) častým případem, stejně jako zapojení vedoucího 

odboru do agend péče o dospělé.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sociodemografická analýza – mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, SocioFactor s.r.o. 

2013, dostupné na: http://www.mpsv.cz/cs/14319, cit. 20.12. 2014 

http://www.mpsv.cz/cs/14319
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Počet 

obyvatel 

k 31.12. 

20131) 

Počet 

obcí 

SO 

ORP1) 

Index 

ohrožení3) 

Počet 

prac. 

odboru 

celkem 

Počet 

prac. 

OSPOD 

 

Úvazky 

OSPOD  

Počet 

prac. 

dospělí 

celkem 

Počet 

prac.  

sociální  

kurátor 

Úvazky 

sociální 

kurátor 

Počet 

prac. 

sociální  

práce 

Úvazky 

sociální  

práce 

Hustopeče 35536 28 2,6 7 6 
Méně 

než 6,0 
1 1 

méně 

než 1,0 
1 

méně 

než 1,0 

Židlochovice 31415 24 2,5 8 5 
méně 

než 5,0 
4 2 

méně 

než 2,0 
2 

méně 

než 2,0 

Tišnov 29996 59 2,5 8 6 5,25 3 3 1,125 3 1,125 

Rosice 25092 24 2,7 9 6 6 2 2 
méně 

než 2,0 
2 

méně 

než 2,0 

Ivančice 23993 17 2,7 9 5 5 4 1 
méně 

než 1,0 
3 3 

Moravské 

Budějovice 
23732 47 2,6 9 5 5 3 3 

méně 

něž 3,0 
3 

méně 

než 3,0 

Slavkov u 

Brna 
22267 18 2,2 6 4 4 1 1 

méně 

než 1,0 
1 

méně 

než 1,0 

Moravský 

Krumlov 
22212 33 2,5 6 4 4 3 2 

méně 

než 2,0 
2 

méně 

než 2,0 

Bystřice 

nad. 

Pernštejnem 

201722) 39 2,3 6 4 5 2 1 
méně 

než 1,0 
1 1 

Mikulov 19760 17 2,5 6 4 4 1 1 
méně 

než 1,0 
1 

méně 

než 1,0 

 

 

 
1) Data o počtu obyvatel k 31.12. 2013 a počtu obcí pro ORP v rámci JMK jsou dostupná na:  

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/spravni_obvody, cit. 20. 12. 2014 
2) Data o počtu obyvatel ORP Bystřice pod Pernštejnem  a počtu obcí jsou k dispozici pouze k datu 31.12. 2012 a jsou dostupná na: 

http://www.czso.cz/xj/redakce.nsf/i/spravni_obvody, cit. 20.12. 2014 
3) Sociodemografická analýza – mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, SocioFactor s.r.o. 2013, dostupné na: 

http://www.mpsv.cz/cs/14319, cit. 20.12. 2014, s. 441 - 443 

 
Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, nejpodobnější charakteristiky jako ORP Tišnov 

má v hrubém srovnání ORP Židlochovice, a to z hlediska počtu obyvatel a hodnoty 

indexu ohrožení, kdy i počet pracovníků na odbor celkem je totožný. 

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/spravni_obvody
http://www.czso.cz/xj/redakce.nsf/i/spravni_obvody
http://www.mpsv.cz/cs/14319
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 Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, počty pracovníků v rámci odborů sociálních jsou 

prakticky analogické, liší se pouze s ohledem na počet obyvatel či s mírou ohrožení, která je 

dána vždy místním specifikem (např. ORP Rosice – Zastávka u Brna). Průměrná míra 

ohrožení ve vzorku je 2,51 a průměrný počet pracovníků na odbor sociální ve vzorku 

je 7,4, z tohoto pohledu je OSV MěÚ Tišnov (8) mírně nadprůměrně personálně 

osazen. 

 Na tomto místě je zapotřebí uvést, že MPSV ČR postupuje při vytyčování 

personálního osazení klíčových agend cestou standardizace. 

 Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ,,zákon o SPOD“) přinesla v ust. § 9a odst. 3 orgánům sociálně právní 

ochrany dětí povinnost řídit se standardy kvality, které tímto byly taktéž zavedeny 

prostřednictvím vyhlášky č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí (dále jen ,,vyhláška o SPOD“). Příloha č. 1 vyhlášky o SPOD 

obsahuje celkem 14 vnitřně členěných standardů činnosti, tj. zákonných kritérií, podle 

kterých bude příslušným orgánem hodnocena činnost daného úseku státní správy. Naplnění 

této povinnosti bylo nezbytné k 31. 12. 2014. Personální standard byl obecně vymezen pod 

kritériem 4b.  

 MPSV ČR v průběhu měsíce července 2013 upřesnilo základní metodické 

postupy týkající se výpočtu personálních kapacit pro OSPODy. Kapacity zohledňují 

zvýšení administrativní náročnosti vybraných úseků agendy v reakci na novelu zákona o 

SPOD a vypočtenou míru náročnosti správního obvodu.  

 Dne 10. 7. 2013 byla našemu úřadu doručena informace o zveřejnění 

Sociodemografické analýzy – Mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, kterou 

vypracovala pro MPSV ČR SocioFactor s.r.o., správní obvod OSPOD MěÚ Tišnov byl 

zařazen do běžné míry náročnosti výkonu SPOD (hraniční hodnota 2,5 indexu ohrožení), 

které odpovídá počet dětí s trvalým pobytem na jednoho pracovníka v rozmezí 800 – 1000.  

 Dne 18. 7. 2013 byla našemu úřadu doručena oficiální tabulka MPSV ČR s uvedením 

počtu dětí evidovaných k trvalému pobytu v ORP Tišnov k 31. 12. 2012, tj. za ORP Tišnov 

5801 dětí. Daná hodnota je směrodatná pro výpočet personálních kapacit s ohledem na výše 

uvedený standard. Při započtení nejvyšší možné hranice rozmezí, tj. 1000 dětí na jednoho 

pracovníka činí výsledná standardní kapacita 5,80 úvazku agendy SPOD přímé práce.  

 Personální stav OSPOD MěÚ Tišnov byl v roce 2013 5 osob (4, 25 úvazku) přímé 

práce, tj. podstav 1,55 úvazku proti standardu. V období 1.2. 2014 – 30.6. 2015 tedy Město 

Tišnov realizuje v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt pod 

názvem: Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD 

MěÚ Tišnov, reg.č.CZ.1.04/3.1.03/C2.00068, jehož součástí je mimo jiné právě navýšení 

úvazku pracoviště OSPOD MěÚ Tišnov o 1,0 úvazek přímé práce, čímž je úvazek přímé 

práce navýšen na současných 5,25, což se ohledem na praxi jeví jako dostačující, byť se 

nadále jedná o úvazek nižší, než je dán prostým výpočtem dle metodiky MPSV ČR. 

 V personální oblasti je zapotřebí zohlednit taktéž místní specifikum ORP Tišnov, a to 

tu skutečnost, že agenda OSPOD MěÚ Tišnov na rozdíl od ostatních ORP soudně spadá pod 

3 okresní soudy (Brno – venkov, Blansko, Žďár nad Sázavou), což v kombinaci 
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s vysokým počtem obcí klade nároky na řešení problematiky zastupitelnosti a počtu 

pracovníků podílejících se na agendě OSPOD, tato skutečnost je zohledněna dále v rámci 

SWOT analýzy.  

 Počet pracovníků na agendách péče o dospělé je velmi obtížné posoudit, neboť na 

agendách se zpravidla podílí více pracovníků, avšak přesný počet úvazků není zveřejněn. 

Průměrný počet pracovníků v rámci vzorku podílejících se na přímé práci agend péče o 

dospělé činí 2,4 pracovníka, taktéž v tomto ohledu se OSV MěÚ Tišnov s 3 pracovníky o 

úvazku celkem 2,25 nevymyká průměru. Sociální práce s dospělými je zjevně v rámci OSV 

všech ORP obecně personálně podhodnocena a čeká na centrální zásah cestou standardizace. 

SWOT ANALÝZA  
 

SILNÉ STRÁNKY 

 

 kontinuita mezigeneračního předávání 

zkušeností v rámci agendy OSPOD  

 věkově perspektivní personální obsazení 

odboru v rámci OSPOD i sociální práce 

s dospělými 

 adekvátní personální zajištění agendy 

OSPOD 

 flexibilita a kreativita pracovnic na úseku 

péče o dospělé (historie od 1.1. 2012) 

 velmi pěkné pracovní prostředí a adekvátní 

technické vybavení ze strany 

zaměstnavatele  

 automobil OSV 

 kvalitní metodické vedení ze strany 

nadřízeného orgánu 

 přechod části agendy OSV (OSPOD) pod 

režim standardů kvality a průběžná práce 

na jejich zavedení, zdokonalení, efektivitě 

 jasné rozdělení pracovních pozic z hlediska 

samostatné a přenesené působnosti v rámci 

odboru 

 absence kumulace funkcí zatěžující 

pracovníky 

 dobrá spolupráce s odborem správy 

majetku v oblasti bytové 

 dobrá spolupráce s ÚP Tišnov 

 dobré vztahy na pracovišti 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

 nový JIS, který bude efektivní a bude 

poskytovat potřebné a nutné informace 

 zavedení kvalitní supervize pro všechny 

pracovníky OSV 

 zavedení individuálních vzdělávacích 

plánů pro všechny pracovníky OSV 

 spolupráce s městskou policií při zajištění 

bezpečnosti pracovníků OSV alespoň na 

pracovišti 

 maximálně efektivní využití účelové 

dotace na výkon SPOD 

 možné zavedení účelové dotace ze strany 

státu na agendu sociální práce s dospělými 

osobami 

 možnost budgetů pro vedoucí odborů a 

zkvalitnění práce s tímto motivačním 

nástrojem 

 zkvalitnění přenosu zkušeností a informací 

sociálních agend do posuzovaní projektů, 

na nichž se podílí město Tišnov a obce 

ORP Tišnov 

 propojení komunitního plánování 

sociálních služeb s činností DSO 

Tišnovsko zavedením problematiky 

plánování a spolufinancování sociálních 

služeb, jakožto pravidelné agendy DSO 

 prověření možnosti technického a 

legislativního řešení ve věci možnosti na 

pracovišti operativně ověřovat personální 

údaje občanů ORP Tišnov 
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SLABÉ STRÁNKY 

 naprostá feminizace personálního složení 

odboru 

 nedostatečná výše finančního ohodnocení 

a rigidita organizace v oblasti způsobu 

odměňování 

 nemožnost pracovníků OSV operativně 

ověřit základní personální údaje občanů 

ORP Tišnov, nutnost zatěžovat OSVV 

 nedostupnost informací o pobíraných 

dávkách v rámci státního JIS (slibováno, 

nerealizováno) 

 kumulace veškerých činností samosprávné 

sociální agendy do jedné pracovní pozice 

bez řešení zastupitelnosti 

 

 

 

OHROŽENÍ 

 nebezpečí syndromu vyhoření u sociálních 

pracovníků 

 riziková cílová skupina sociální práce 

 nekvalitní informační systém sociální práce 

s dospělými (JIS – změny dodavatele a 

podoby, neúplné informace, časově 

náročné, neefektivní) 

 trend digitalizace spisové dokumentace 

 případný nekvalitní JIS pro agendu 

OSPOD 

 nedomyšlené administrativní požadavky 

centrálních orgánů, které zbytečně zatěžují 

úvazky pracovníků 

 nedostatek ,,hotových pracovníků“ pro 

pozice OSV na trhu práce 

 dopady NOZ na činnost opatrovnických 

soudů (ORP Tišnov spadá hned pod 3 

okresní soudy) 

 možné změny směrem k převedení agend 

řízení o zvláštním příjemci důchodu a 

veřejného opatrovnictví na ORP 

 

 

VIZE 

Kde chceme být v roce 2015 – 2018 

 

 zpřístupníme pro občany obecné 

informace související s problematikou 

OSPOD a péče o dospělé na webových 

stránkách města Tišnova 

 propojíme proces KPSS s činností DSO 

Tišnovsko zavedením agendy sociálních 

služeb na program jednání jako 

pravidelný bod dle harmonogramu 

činností JMK a plánování ORP Tišnov 

 budeme hodnotit služby pro rodiny 

s dětmi prostřednictvím komise sociálně 

– právní ochrany dětí a toto hodnocení 

dáme k dispozici orgánům města 

Tišnova 

 

 agenda činnosti OSPOD MěÚ Tišnov 

bude fungovat v souladu se standardy 

kvality 

 agendy péče o dospělé budou fungovat 

v souladu se standardy kvality 

 maximálním způsobem využijeme 

možnosti účelové dotace na výkon 

OSPOD a státního příspěvku na výkon 

pěstounské péče 

 maximálním způsobem využijeme 

možnosti účelové dotace na výkon 

sociální práce s cílovou skupinou 

dospělých, pokud bude zavedena 

 
 

V Tišnově dne 19. 1. 2015                 Mgr. Michal Kudláček, DiS. 

                 Vedoucí OSV MěÚ Tišnov 
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Příloha č. 10 
 

Koncepce Odboru dopravy Městského úřadu Tišnov 

Popis odboru dopravy k 1.1.2015. 

Vedoucím odboru dopravy je Ing. Zdeněk Hvízdal, který řídí 10 členný odbor v oblasti 

přenesené působnosti  a zároveň vykonává funkci vedoucího zkušebního komisaře. 

Odbor dopravy zpracovává jednotlivé agendy: 

 

Registr řidičů  

Tato agenda se řídí zákonem o provozu na pozemních komunikacích a zákonem o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti. Uděluje řidičské oprávnění, vyřizuje žádosti o řidičské 

průkazy, eviduje školení odborné způsobilosti, vydává paměťové karty. Zaznamenává řidičem 

dosažený počet bodů a v případě dosažení celkového počtu 12 bodů zasílá řidiči oznámení o 

této skutečnosti. Zadává do registru řidičů zákazy řízení motorových vozidel, po vypršení 

trestu a splnění zákonem stanovených podmínek, vrací řidičské oprávnění. 

Chod zajišťují referentky Ivana Brychtová a Hana Pulkrábková, v případě jejich 

nepřítomnosti zastupuje Josef Prudil. 

 

Registr vozidel  

Tento úsek OD pracuje podle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, 

vyhlášky o registraci vozidel a zákona o pojištění odpovědnosti. Na základě žádostí zapisuje 

vozidla do registru silničních vozidel, zapisuje změny vlastníků nebo provozovatelů, zapisuje 

změny údajů v registru vozidel, vyřazuje vozidla, zapisuje zánik vozidel,  schvaluje přestavby 

a stavby vozidel. Na registru vozidel pracují dva registrační pracovníci Jana Kloboučníková a 

Ing. František Šanca spolu se dvěma techniky Josefem Prudilem a Vladimírem Vařílkem. 

V případě nepřítomnosti některého pracovníka ho zastupuje Hana Pulkrábková. 

 

Autoškoly 

Na tomto úseku odboru dopravy se schvalují registrace autoškol a provádí zkoušky z odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel včetně výkonu státního dozoru podle zákona  

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tuto agendu 

zajišťuje vedoucí odboru dopravy a zároveň hlavní zkušební komisař Ing. Zdeněk Hvízdal 

spolu s techniky odboru dopravy, kteří jsou zároveň zkušebními komisaři Josefem Prudilem a 

Vladimírem Vařílkem. 
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Přestupky a správní delikty  

Referent Ing. Jiří Brychta řeší přestupky a správní delikty podle zákona o provozu na 

pozemních komunikacích, zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a zákona o přestupcích. Projednává přestupky a správní delikty - rozhoduje  

o přestupcích v blokovém a příkazním řízení, vydává rozhodnutí o zákazu řízení motorových 

vozidel. Rozhoduje o upuštění od výkonu sankce zákazu činnosti. V případě nepřítomnosti 

vedoucího odboru dopravy plní povinnosti zástupce vedoucího.  

Referentka Mgr. Jana Němcová, MSc. rozhoduje o zadržení řidičského průkazu, o námitkách 

dosaženého počtu bodů, trvalém vyřazení vozidla ve správním řízení, projednává přestupky a 

správní delikty podle zákona o pojištění odpovědnosti, jiné správní delikty podle zákona  

o provozu na pozemních komunikacích. Odnímá  a vrací řidičské oprávnění v případě 

zdravotní nezpůsobilosti řidiče. Vykonává stání dozor autoškol a taxislužeb. Agenda se řídí 

zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákonem  

o provozu na pozemních komunikacích, zákonem o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích  a zákonem o silniční dopravě. 

 

Silniční správní úřad v působnosti obce s rozšířenou působností 

Referentka Ing. Bc. Petra Vokáčová pracuje podle zákona o pozemních komunikacích a 

stavebního zákona. Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a 

III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikací. 

Referent Luboš Dvořáček pracuje podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a 

zákona o pozemních komunikacích, vykonává působnost silničního správního úřadu ve 

věcech silnic. Stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a 

užití zařízení pro provozní informace na silnicích, mimo silnic I. tříd a na místní komunikaci.  

V případě nepřítomnosti jednoho z referentů se navzájem zastupují. 

 

Personální hodnocení odboru dopravy 

Jako základní srovnávací hodnotu pro posouzení personálního obsazení pracovníků odboru 

dopravy jsme zvolili celkový počet obyvatel ORP ze svého nejbližšího okolí. Deset zvolených 

ORP jsou srovnatelné co do velikosti i počtu obyvatel. Každý zvolený subjekt byl hodnocen 

počtem úvazků na jednotlivou agendu. Vydělením celkového počtu obyvatel v ORP 

celkovým počtem pracovníků odboru dopravy jsme získali hodnotu, kterou jsme porovnali 

jednotlivé ORP. 
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Na závěr srovnání personálního obsazení odboru dopravy je třeba zdůraznit, že uvedené údaje 

jsou pouze informativní, protože každý úřad má jinou personální politiku a například 

Moravský Krumlov s nejlepšími hodnotami v grafu si na práci zkušebních komisařů najímá 

pracovníky z jiného ORP. Ve dvou případech je odbor dopravy spojen s dalším odborem, 

v sedmi případech se vedoucí odboru podílí na zpracování dalších agend. Na sedmi úřadech 

z deseti pracovníci nevybírají správní poplatky, je zde zřízena společná pokladna nebo 

administrativní pracovnice zpracovávající poštu pro celý odbor. Přesto je z výsledku patrné že 

ORP Tišnov se v grafu nachází přesně na středu i když je mezi třemi úřady, které nemají ani 

společnou pokladnu nebo administrativní pracovnici. Lze tedy říci, že personální obsazení na 

odbor dopravy ORP Tišnov je na dobré úrovni. 

 

Navrhované změny v koncepci odboru dopravy ve volebním       

období 2014-2018 

 

Sjednocení odboru dopravy 

Na odboru dopravy vnímáme jako veliký nedostatek, který má dopad na naše klienty  to, že 

jsme roztříštěni ve třech podlažích rohové budovy nám. Míru 346. Náš návrh změny koncepce 

odboru dopravy spočívá v sloučení pracoviště celého odboru například do jednoho podlaží 

budovy ZŠ Riegrova 312. Sjednocení by vedlo k snadnější orientaci našich klientů při 

vyřizování svých záležitosti, kdy tápou kam se obrátit. Například při zákazu řízení první 

řízení tj. řízení o zadržení řidičského průkazu vede Mgr. Němcová Jana, MSc. v prvním 
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podlaží, samotný zákaz řízení řeší Ing. Brychta Jiří ve třetím podlaží a řidičský průkaz  se po 

skončení zákazu vrací na registru řidičských průkazů v přízemí. Umístění odboru do jednoho 

podlaží by také usnadnilo vzájemnou komunikaci mezi pracovníky a lepší spolupráci při 

zastupování v době nepřítomnosti některého pracovníka. Dále by byl vyřešen akutní 

nedostatek stávajícího prostoru pro archivaci dokumentů, v některých případech je skartační 

lhůta až 20 let. 

 

Vytvoření dvou oddělení na odboru dopravy 

Od 1.1.2015 nabývá účinnosti změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a s ní došlo ke zvýšení počtu postihovaných přestupků. Fyzická osoba se 

dopustí přestupku a právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí deliktu jestliže 

nenahlásí do 10 pracovních dnů změny provedené na vozidla, změnu vlastníka nebo 

provozovatele, nenahlásí vyřazení vozidla nebo jeho zánik nebo provozuje technicky 

nezpůsobilé vozidlo. Za tyto přestupky nebo delikty lze uložit pokuty do 50 000,-, za 

přestupky řešené v blokovém řízení lze uložit pokuty do 5 000,-. V souvislosti s touto změnou 

očekáváme nárůst oznámení přestupků, které bude nutno vyřídit. Odbor dopravy bude muset 

toto navýšení v budoucnu řešit.  

Od 1.1.2016 se očekává změna zákona o pozemních komunikacích, kdy silniční úřady obcí 

budou převedeny na obce s rozšířenou působností. Pro naši ORP to bude znamenat další 

nárůst agendy.  

V souvislosti s nárůstem těchto dvou agend navrhujeme rozdělení odboru dopravy na 

oddělení přestupků a silničního hospodářství a oddělení registru vozidel, registru řidičů a 

autoškoly. 

 

Navrhované zlepšení 

Jako další podnět k zkvalitnění služeb klientům navrhujeme zřízení centrální poklady pro 

celou budovu včetně možnosti bezhotovostní platby. 
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