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Analýza přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností
Na základě dat z dostupných databází analyzovat a zhodnotit
míru dostatečnosti financování přenesené působnosti u obcí
s rozšířenou působností.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Autorka při zpracování volila standardní postup – teoretická část práce popisuje základní
pojmy, vztah státní správy a samosprávy v kontextu strategického rozvoje veřejné správy,
postavení obcí a jejich charakteristiku. Třetí kapitola je věnována financování přenesené
působnosti státní správy na úrovni obcí, její konstrukci a vývoji. Autorka vychází především
z materiálů Ministerstva vnitra a jím zpracované Strategii rozvoje veřejné správy do roku
2020. V kapitole autorka zmiňuje i nástin možných jiných způsobů financování přenesené
působnosti, o kterých se v odborných kruzích hovoří. Praktická část je věnována analýze
financování přenesené působnosti dvou velikostně podobných obcí (obec s rozšířenou
působností Přelouč a Ústí nad Orlicí). Autorka pro analýzu využila údaje z databáze Územní
monitor Ministerstva financí a rovněž osobní konzultace s tajemníky úřadu. Samotná analýza
financování přenesené působnosti vychází z metodiky stanovení nákladů na přenesenou
působnost Ministerstvem vnitra. Je škoda, že autorka nezvolila větší vzorek obcí.
1. Vaše analýza ukazuje, že příspěvek na výkon státní správy je u uvedených obcí
s rozšířenou působností nedostatečný. Který z navrhovaných způsobů financování
přenesené působnosti byste doporučila přijmout Vy? A který by doporučili představitelé
analyzovaných obcí?
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
velmi dobře
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