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Ve výběrovém řízení magistrátu na 
funkci vedoucího správního odboru 
uspěl Mgr. Jan Vystrčil. NJR ho po-
žádaly o představení sebe i jeho dal-
ších plánů v práci.

 
Jste ve funkci poměrně krátce, 

prosím, představte se jihlavské ve-
řejnosti.

Na jihlavský magistrát mě zavály 
velmi spletité cesty osudu. Po absol-
vování Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy jsem se rozhodl pracovat ve 
veřejné správě a nastoupil na minis-
terstvo dopravy, kde jsem se zabýval 
především správními delikty. 

Před třemi lety jsem se rozhodl 
přestěhovat za svojí nynější manžel-
kou do Třebíče. V té době, a nejspíš 
jde o trend trvalý, nebylo v Třebíči 
mnoho pracovních příležitostí pro 
člověka mého zaměření, a tak mě 
velmi zaujalo výběrové řízení na ve-
doucího komise k projednávání pře-
stupků magistrátu. 

Dnes jsem nesmírně rád, že se mi 
podařilo toto zaměstnání získat, ne-
boť jsem se v dalších měsících pře-
svědčil, jak blízko má přestupková 
agenda k realitě běžného života a jak 
zajímavé právní otázky nabízí. 

Takže na přestupcích jste získá-
val „ostruhy“?

Na úřadě jsem poznal mnoho za-
jímavých a velice schopných lidí, s 
nimiž jsem začal spolupracovat na 
různých menších projektech, souvi-
sejících s právními předpisy. V tom-
to mi byla velkou oporou tehdejší 
vedoucí správního odboru Pavla 
Martinů. 

Zároveň jsem hledal způsoby, jak 
sobě i kolegům práci usnadňovat a 
přitom zlepšit služby, poskytované 
klientům úřadu. V tomto směru po-
važuji za významnou transformaci 
komise coby kolegiálního orgánu na 
běžné oddělení, aplikující referent-
ský systém práce. Myslím, že nám to 
umožnilo projednávat přestupkové 
případy mnohem pružněji. S panem 
senátorem RNDr. Vystrčilem – sho-
da našich příjmení je čistě náhodná 
– se pak snažíme o zlepšení legislati-
vy, týkající se evidence obyvatel. 

Zlepšení v jakém slova smyslu?
Stávající zákon o evidenci obyvatel 

je totiž velmi nešťastně napsaný a i 
celá koncepce, kterou ministerstvo 
vnitra v roce 2000 přijalo a která sta-
ví na „liberálním přístupu“ a „důvěře 
v občana“, je v českých podmínkách 
naivní a neudržitelná. Důkazem to-
ho je asi 5 % všech obyvatel ČR, kte-
ří mají úřední adresu. 

Ta měla původně sloužit pro pří-
pady výjimečné, jako je třeba dítě 
odložené do babyboxu. Hned od za-
vedení byl ale tento institut masově 
zneužíván, což trvá dodnes. Minis-
terstvo se snaží hledat způsob, jak 
liberální systém udržet a problémů 
se zbavit, to ale podle mého názoru 
není možné. Každý ví, že Češi jsou 
jako národ nesmírně vynalézaví, a 
má-li nějaký zákon trhliny, obratně 
je využijí ve svůj prospěch. Proto je 
potřeba dělat právní normy srozumi-
telně a zodpovědně. Takový zákon o 
evidenci obyvatel není.  

Jan Vystrčil: Zákon má být srozumitelný 
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Vedl jste správní odbor z pověře-
ní…

Po odchodu předchozí vedoucí 
jsem byl pověřen vedením správního 
odboru, což pro mě byla velká vý-
zva. Rozhodně se nepovažuji za typ 
člověka vyznávajícího autoritativní, 
direktivní styl jednání a řízení lidí. 

Jsem přesvědčen, že na každou 
otázku existuje víc správných od-
povědí, že každý problém lze řešit 
několika způsoby. Na ty ale člověk 
často nepřijde sám. Proto o věcech 
rád diskutuji s kolegy nebo odbor-
níky na různé problematiky. Tímto 
způsobem často najdeme doslova 
lišácká řešení (směje se). Počátkem 
roku pak bylo vyhlášeno na pozici 
vedoucího odboru výběrové řízení. 
Cítil jsem od kolegů a kolegyň vel-
kou podporu, tak jsem se do něho 
přihlásil a vyhrál. 

S jakým záměrem jste do funkce 
nastupoval?

Mým hlavním záměrem bylo a je 
pokračovat ve snaze o zlepšení práv-
ní úpravy agend, které vykonáváme. 
Nejde jen o evidenci obyvatel, pro-
blémy jsou i s dalšími zákony. 

Zcela zásadní je zákon o přestup-
cích, který čeká důležitá noveliza-
ce. Mimo jiné by se měla změnit 
úprava prekluze, aby úřady měly na 
projednání přestupků déle než rok. 
To je v případech, kdy naháníte k 
zodpovědnosti zkušeného přestup-
ce, tuze krátká doba. V občanských 
průkazech se zase už nějaký čas ne-
uvádí, že je držitel omezen či zbaven 
způsobilosti k právním úkonům. To 
považuji za nevýhodné pro něj a vel-
mi nesolidní pro všechny, kdo s ním 
jednají. 

A takto by se dalo pokračovat. Jde 
o zákony, které upravují výkon státní 
správy, a tedy prakticky nikoho ne-
zajímají. Nepřinesou politické body, 

neřeší velké majetky. Z pohledu fun-
gování státu mají ale zásadní význam 
a měly by být kvalitní. 

Co třeba ono již zmiňované pře-
stupkové právo?

Myslím, že třeba v oblasti pře-
stupkového práva je ještě obrovský 
prostor pro zlepšení. Smyslem pře-
stupkového řízení je především lidi 
vychovávat. V době dluhů a exekucí 
k tomu ale nestačí jen ukládat poku-
ty, které nikdy nebudou zaplaceny. 
Sankce, která není vynutitelná, je 
kontraproduktivní a dává všem ve 
společnosti velmi špatný signál. Vě-
řím, že největší výchovnou hodnotu 
má práce. Pro druhé, pro obec. Dítě 
udělá mnohem méně nepořádku, 
když ví, že ho bude muset uklidit.   

Doba prázdnin je dobou cesto-
vání a také vyřizování náležitostí. 
Jak je správní odbor připraven? K 
jakým změnám došlo?

Domnívám se, že na letní nápor 
jsme připraveni dobře. Začátkem jara 
bylo na úseku občanských průkazů a 
cestovních dokladů předěláno vý-
dejové pracoviště na univerzální, tak-
že máme současně čtyři plně funkční 
kabinky na nabírání žádostí o občan-
ky i pasy. Přes dovolené zde vypo-
máhají i kolegyně z jiných pracovišť, 
aby byly čekací doby co nejmenší. 

Celoročně se snažíme upozorňo-
vat, že od druhé poloviny května do 
července je klientů nejvíce, a proto je 
dobré vyřídit si doklady v jiných mě-
sících. Zdůrazňujeme také, že úřední 
hodiny už nejsou jen v pondělí a ve 
středu, ale i v ostatní dny. Jsem pře-
svědčen, že letní sezónu zvládneme 
lépe, než vloni, kdy byl nápor na to-
to pracoviště v souvislosti se změna-
mi zákona extrémní. Tehdy jsme vý-
razně rozšiřovali úřední hodiny, což 
snad letos nebude třeba. Jako další 

vítanou změnu vnímám skutečnost, 
že ve třetím patře u občanek a pasů 
vznikly toalety pro veřejnost. 

Posílili jste také vybavení kance-
láří? 

Jinak jsme v tomto roce nově vyba-
vili jednu kancelář matriky a kance-
lář, kde jsou vedena řízení o rušení 
trvalých pobytů. Obě jsou teď velmi 
prakticky řešené a občané by se zde 
měli cítit velmi dobře. Na matrice 
jsme dále vyměnili skříně za ohni-
vzdorné, takže matriční knihy s údaji 
o jihlavských občanech jsou nyní v 
naprostém bezpečí.  

Co vše je možno předjednat, pří-
padně řešit pomocí internetu?

Pomocí internetu či telefonu je 
možné zařídit spoustu věcí. S ohle-
dem na osobní údaje je účast klien-
ta nutná při převzetí požadovaného 
dokladu či dokumentu, dopředu lze 
ale předjednat, co je třeba mít s se-
bou či si nechat potřebný dokument 
připravit. 

Pokud se chystáte pro občanský 
průkaz nebo cestovní doklad, je 
možné se na stránkách města Jihla-
vy podívat, jaké jsou aktuální čeka-
cí lhůty či si zamluvit termín. Tato 
služba je velmi hojně využívaná, ne-
boť nabízí jistotu vyřízení žádosti 
bez zbytečného čekání. 

Promiňte – jak často systém vy-
padne?

Občas nám to zkomplikuje pád 
systému, ale to bývá v poslední době 
ojedinělé. Chtěl bych upozornit, že 
když se někdo objedná přes internet, 
platí jedna objednávka pro jednoho 
klienta. 

Stává se, že na jednu objednávku 
přijde pětičlenná rodina, kterou ale 
není možné za čtvrt hodiny vyřídit. 
Na stránkách jsou dále informace o 
stavu vyřízených dokladů, takže po-
kud vím, kdy jsem o doklad žádal, 
mohu si jednoduše najít, zda už je 
vyhotoven a k vyzvednutí. 

Do budoucna chystáme ještě na 
jednotlivé úseky letáčky s přehled-
nými informacemi, co a kde lze u nás 
vyřídit a co je k tomu potřeba. Vě-
řím, že elektronizace veřejné správy 
brzy umožní vyřešit spousty dalších 
věcí bez potřeby osobní návštěvy 
úřadu. Jinak, jak už jsem řekl, běžně 
s občany komunikujeme telefonicky 
i e-maily a denně zodpovídáme de-
sítky dotazů. 

Kde vy budete trávit dovolenou a 
jak hodláte relaxovat?

O dovolené se snažím najít si čas 
pro sebe a pro ženu. Z toho důvodu 
vybíráme takové lokality a termíny, 
abychom se vyhnuli největším nápo-
rům. Letos jsme si v první polovině 
června projeli Maďarsko a teď dáme 
přes letní měsíce příležitost kole-
gům, kteří mají děti a jsou vázáni na 
prázdniny. Po pravdě řečeno se tro-
chu bojím někam vycestovat. Vloni 
jsem se vrátil z dovolené do prohibi-
ce a letos do bezvládí. Hrozně rád ale 
cestuji po Evropě a po Česku. Dobrý 
odpočinek musí být složený z vyvá-
ženého poměru dobrého jídla, pohy-
bu na čerstvém vzduchu a kvalitního 
čtiva. -lm-


