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Něco málo z historie 
V roce  2003 měla být "dokončena" reforma veřejné správy. V rámci reformy vznikly mj. obce s rozšířenou 
působností (ORP  III. Stupně) tj. města, které v rámci přiblížení výkonu státní správy nahradily bývalé okresy. Ty 
však úplně nezanikly. Většina ORP III. stupně jsou v rámci hranic bývalých okresů, výjimku tvoří Turnov, kde je 
tvořeno ORP z obcí na území tří bývalých okresů (pozn. ORP Turnov tvoří 37 obcí se zhruba 32 tis. obyv. Turnov 
je čtvrtým největším městem Libereckého kraje, je hospodářsky silným a pro život obyvatel kompletně 
vybaveným městem s mimořádně dobrou dopravní přístupností). 
Starostové obcí na okresech Liberec a Jablonec v případě ORP Turnova v roce 2002 přivedli svoji obec podle 
přirozenosti k blízkému velkému historicky spádovému městu s vírou, že zde bude jednou většina úřadů. Realita 
je ale taková, že reforma veřejné správy nebyla dokončena a většina institucí zůstala v bývalých okresních 
městech. Pro občany ORP Turnov to znamená, že za službami státní správy jezdí jak do Turnova, tak někteří 
dále do Jablonce, Liberce a Semil.  

Připravované změny na finančních úřadech 

Stávající struktura finančního úřadu má krajský charakter, tj. v Liberci je krajské pracoviště a ostatní pracoviště 
ve městech (Turnov, Semily, Jilemnice) jsou na stejné úrovni. Pracoviště v Turnově je co do počtu zaměstnanců 
v rámci bývalého okresu Semily největší. Dle informací z finančních úřadů dojde od 1.1.2015 k realizaci  nového 
organizačního uspořádání, kde část především vedoucích pracovníků přejde na pracoviště v okresních městech. 
Nová organizační struktura rozděluje finanční úřady na územní pracoviště (okresního charakteru) a jim 
podřízené územní pracoviště. Tímto uspořádáním dojde k tomu, že pracoviště v Semilech bude nadřízené 
pracovišti v Turnově, což prakticky znamená odejití vedoucích odborů a ředitele do Semil a v Turnově zůstanou 
pouze pracovníci a vedoucí oddělení bez pravomocí. 

Do budoucna lze dále očekávat postupný odchod jednotlivých činností finančního úřadu z Turnova do Semil. 

Ve snaze zabránit přesunu kompetencí z turnovského finančního úřadu do Semil, jsme požádali o pomoc 
SMOČR  a proběhlo jednání s ředitelem FU v Liberci.  SMOČR se obrátil na ministerstvo vnitra, které je 



garantem reforem veřejné správy a které se písemně vyjádřilo (viz příloha).   Po dlouhém objednávání se 
povedlo vedení města zajistit 9.9. schůzku se zástupcem generálního ředitele FÚ panem Ing. Jiřím Žezulkou, 
který vyslechl připomínky města k připravované reorganizaci FÚ s tím , že největší problém vidí v majetkových 
vztazích. Budova v Semilech patří FÚ, budova v Turnově je v nájmu (2 mil. Kč ročně).  Rovněž jsme apelovali na 
udělení výjimky, jako má pracoviště v Říčanech, Žamberku či Velkém Meziříčí. 

Předkládáme zastupitelstvu města na zvážení, zda nenabídnout v první fázi Generálnímu finančnímu ředitelství 
v Praze příspěvek ve výši 200 tis. Kč ročně na nájem, který by přesunem části agendy do Semil mohli ušetřit 
s následným hledáním vhodného prostorového řešení pro umístění tohoto úřadu v městském objektu (kino Bio 
Ráj, sirotčinec, některá z budov, které by nám případně zbyly ve Skálově ulici nebo Zborovské). Ztráta vyššího 
stupně finančního úřadu může v budoucnu vést k postupnému odsunu státní správy zpět do Semil a ztráty 
velké spádovosti našeho města. Naší snahou musí být naopak upevnění pozice města Turnov v rámci státní 
správy. 
 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM souhlasí 

s příspěvkem 200 tis. Kč Generálnímu finančnímu ředitelství na nájem pracoviště v Turnově za předpokladu 

zachování územního pracoviště finančního úřadu v Turnově. 

ZM pověřuje vedení města jednat o možném budoucím umístění územního pracoviště finančního úřadu v 

městském objektu. 

 

ZM pověřuje 

finančnímu odboru zahrnout částku 200 tis. Kč do návrhu rozpočtu města pro rok 2015. 

 




