Společně hájíme zájmy měst a obcí!
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Svaz měst a obcí České republiky
� Celostátní, dobrovolná a nepolitická organizace založená jako zájmové sdružení právnických osob, která je partnerem
pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.
� Sdružuje téměř 2 600 měst a obcí a zastupuje tak více než 8 milionů obyvatel České republiky.
� Hájí zájmy měst a obcí všech velikostních kategorií.
� Povinné připomínkové místo, které se podílí se na přípravě a tvorbě právních předpisů v oblastech týkajících se kompetencí
obcí.
� Starostům, primátorům a dalším zastupitelům členských obcí umožňuje se společně věnovat jak konkrétním, tak i obecným
problémům samosprávy.
� Vyvíjí aktivity i na mezinárodní úrovni. Ovlivňuje podobu evropských politik tak, aby nedošlo k omezení kompetencí měst
a obcí v ČR.
� Pomáhá obcím a městům v navazování mezinárodních partnerství.
� Realizuje projekty v oblasti rozvoje měst a obcí a na podporu meziobecní spolupráce.
� Zajišťuje právní poradenství.
� Organizuje akce.
� Poskytuje informační a komunikační podporu městům a obcím.

Hlavní cíle
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� Prosazovat společné zájmy obcí a měst ČR a vytvářet příznivé podmínky k jejich rozvoji.
� Podílet se na přípravě právních předpisů a dalších opatření, které mají dopad na místní samosprávu.
� Informovat vládu, Parlament i mezinárodní instituce včas o tom, jaký dopad mohou mít jimi připravovaná opatření
na fungování obcí.
� Posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí.
� Informovat a vzdělávat zastupitele i pracovníky samospráv.

Z historie
� Říjen 1907 - Na prvním sjezdu českých měst království Českého v Kolíně založen Svaz českých měst v království Českém.
� 1920 - Rozšíření působnosti o Moravu a Slezsko, později i na Slovensko, vznik Svazu československých měst, který aktivně
pracuje až do okupace v roce 1938.
� 1968 - Pokus o obnovení Svazu zmařený příchodem normalizace v roce 1969.
� 1989/1990 – Znovuobnovení činnosti Svazu.
� 1990 - V Praze se 16. ledna koná ustavující sjezd novodobého Svazu měst a obcí ČR.
� 1992 - Svaz se stává členem Rady evropských obcí a regionů a zapojuje se tak do prosazování zájmů samosprávy na evropské
úrovni.
� 1992 - Svaz začal být vnímán jako partner vlády a ostatních orgánů státní správy.
� 1996 - Svaz organizuje 1. celostátní finanční konferenci.
� 2000 - Dochází k profesionalizaci Kanceláře Svazu, zaměstnanci s právním vzděláním přebírají podstatnou část odborné práce.
� 2004 - Svaz se stává povinným připomínkovým místem.
� 2005 - Svaz podepisuje Dohodu o vzájemné spolupráci s vládou ČR, jejímž účelem je zavedení pravidelných konzultací
zástupců Svazu s představiteli vlády.
� 2005 - Svaz podepisuje Dohodu o vzájemné spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
� 2009 - Svaz podepisuje Memorandum o spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.
� 2009 - Svaz podepisuje Dohodu o partnerství s Českou poštou.
� 2011 - Svaz podepisuje Dohodu o vzájemné spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR.
� 2012 - Svaz podepisuje Dohodu o vzájemné spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR zaměřenou zejména na rozvoj venkova.
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Organizační struktura
� Sněm - nejvyšší orgán Svazu, určuje priority a hlavní směry jeho činnosti.
� Kontrolní komise - dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů a stanov v činnosti Svazu, kontroluje
hospodaření Svazu.
� Komory - zajišťují požadavky jednotlivých druhů obcí a vyváženost názorů různých velikostních kategorií obcí.
� Rada - řídí a kontroluje činnost Svazu v období mezi sněmy.
� Předsednictvo - zajišťuje operativní činnost Svazu, formuluje stanoviska Svazu k aktuálním problematikám samosprávy.
� Kancelář - provádí výkon rozhodnutí orgánů Svazu a zajišťuje naplňování priorit Svazu daných sněmem, zpracovává
stanoviska Svazu k návrhům právních předpisů, koncepcí, programů a dalších dokumentů souvisejících s životem měst a obcí,
organizuje semináře, konference, krajská setkání, kulaté stoly k odborným tématům atd.
� Kancelář pro projekty a vzdělávání - zajišťuje přípravu a realizaci strategických projektů včetně vytváření podmínek
pro zlepšování nabídky a zkvalitňování poskytovaných služeb obcím.

Oblasti činností
� Bezpečnost � Bydlení � Cestovní ruch � Doprava � Energetika � Evropské fondy a územní rozvoj � Financování obcí
� Informatika � Kultura a architektura � Majetek obcí � Rovné příležitosti � Rozvoj venkova � Sociální oblast
� Sociální začleňování � Správa obce � Školství � Veřejné zakázky � Zahraniční spolupráce � Životní prostředí
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ČLENSKÁ MĚSTA A OBCE
� Svaz sdružuje 2 566 měst a obcí, tj. 41 % z celkového počtu obcí v České republice.*
� Členská města a obce Svazu zastupují 8 044 444 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje téměř 77 %.*
� Přihláška a podrobnosti jsou k dispozici na http://www.smocr.cz/cz/svaz-mest-a-obci-cr/clenstvi/proc-se-stat-clenem/default.aspx.
(Pozn.: *Stav ke 20. listopadu 2014)

Výhody členství
� Vliv na podobu právních předpisů včetně podávání vlastních podnětů ke změně legislativy
� Zapojení do činnosti Svazu prostřednictvím členství v odborných komisích a skupinách
� Bezplatné právní poradenství - zaměstnanci Svazu a partnerská advokátní kancelář zdarma pomáhají obcím s výkladem
nejednoznačně formulovaných zákonných ustanovení týkajících se působnosti obcí
� Bezplatné konzultace a poradenství k dotacím – zaměstnanci Svazu pomáhají obcím dosáhnout na prostředky z různých
dotací včetně strukturálních fondů Evropské unie, komunitárních programů apod.
� Zprostředkování partnerství s městy a obcemi z jiných zemí - twinning, pomoc při čerpání prostředků z komunitárních
programů
� Získání podpory při zapojování se do mezinárodní spolupráce, do mezinárodních sítí a projektů
� Zajištění podpory při meziobecní spolupráci
� Účast na akcích, které Svaz pořádá, či je jejich partnerem – sněm, krajská setkání, celostátní finanční konference, semináře,
studijní pobyty, mezinárodní konference a jednání, soutěž Nejlepší starosta / primátor apod.
� Informace - z analýz, které Svaz zpracovává, časopisu InS, informačního newsletteru, webových stránek včetně speciální
sekce pouze pro členy, tiskových zpráv, vydávaných publikací aj.
� Slevy na nákupy a služby od partnerských organizací
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Podíl na tvorbě legislativy
�
�
�
�

Svaz je povinným připomínkovým místem - legislativní návrhy týkající se samospráv musí být předloženy Svazu k připomínkám.
Svaz usiluje o to, aby výkon výše uvedených agend neznamenal pro obce vyšší administrativní a finanční zátěž.
Svaz pravidelně jedná s vládou, podstatou těchto setkání jsou konzultace a spolupráce nejen v oblasti legislativy.
Svaz se soustředí zejména na posílení daňových příjmů a úhradu výkonu přenesené působnosti.

Možnosti zapojení
Při Svazu pracují odborné komise, které jsou poradními orgány Předsednictva. Formulují odborný názor důležitý pro řešení
problémů samospráv v konkrétní oblasti a podílejí se na připomínkování souvisejících návrhů změn legislativy. Konkrétně existují:
�
�
�
�

Bezpečnostní komise � Bytová komise � Dopravní komise � Energetická komise � Finanční komise
Komise cestovního ruchu � Komise pro informatiku � Komise pro zahraniční spolupráci
Komise pro zdravotně postižené občany � Komise životního prostředí � Kulturní komise � Legislativní komise
Majetková komise � Regionální komise � Sociální komise � Školská komise

Předsednictvo operativně zřizuje také pracovní skupiny (PS) k řešení různých problémů. V současné době funguje PS pro
strukturální politiku, PS pro obce III. typu, PS pro obce II. typu, PS pro problematiku sociálního začleňování, PS pro obecní policie,
PS pro financování sociálních služeb, PS k projektu „Podpora procesů v sociálních službách“, PS pro povodně a PS pro veřejné
zakázky. Pro specifickou problematiku městských částí a obvodů je zřízen Výbor městských částí a obvodů statutárních měst
a hlavního města Prahy.
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Co se podařilo
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

Novela nařízení vlády zvýšila možnost odměňování členů zastupitelstev tak, jak Svaz dlouhodobě požadoval.
Veřejným opatrovníkem by měly být – díky aktivitám Svazu - obce všech typů.
Rozhodování o dotacích na sociální služby je od roku 2015 na krajském zastupitelstvu. Tedy veřejné, jak prosazoval Svaz.
Limity zakázek malého rozsahu se v zákoně o zadávání veřejných zakázek vrátily na stav před velkou úpravou v roce 2012.
Svaz už delší dobu volá po zpřehlednění tohoto právního předpisu a poskytuje pro to potřebnou součinnost i informace.
Svaz se zasadil o zrušení osvobození od daně z nemovitostí pro novostavby, čímž došlo ke srovnání podmínek pro všechny
občany obce.
Svaz se zasadil o vznik centrálního registru přestupků.
Pokračuje pro veřejnost důležitá spolupráce s Českou poštou a Svaz se stal respektovaným partnerem při jednáních
o dostupnosti poštovních služeb v území.
Významné slovo má Svaz rovněž při řešení odpadového hospodářství nejen v kontextu s výkupem kovů.
Postupně jsou – na základě informací a činnosti Svazu - přijímána opatření, která mají zabránit krádežím a nelegálnímu výkupu kovů.
Města a obce mohou díky aktivitám Svazu a z nich vyplývajících legislativních změn lépe regulovat podomní prodej.
Svaz se stal respektovaným partnerem při jednání o budoucnosti úpravy a zpoplatňování výnosů z loterií. Odmítající nátlak,
avšak vstřícný k jednání, dosáhl změn v legislativě, které vytvoří odpovídající rámec podnikání v hazardním průmyslu.
Češi a Němci budou víc spolupracovat při řešení příhraniční kriminality. Potřebná smlouva čerpala i z podkladů a
podnětů Svazu.
Podařilo se posílit tzv. územní a městskou dimenzi evropských fondů, tedy možnost měst a obcí, jak ovlivňovat evropské
projekty a více se zapojit nejenom do vlastní realizace projektů, ale i do ovlivňování čerpání a implementace fondů na svém
území.
Díky činnosti Svazu došlo k nastavení výhodnějších podmínek pro obce v oblasti čerpání finančních prostředků na rozvojovou
spolupráci obcí.
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Právní poradenství
� Členská města a obce mohou využít bezplatné právní poradenství od legislativně-právních odborníků Svazu
a partnerské advokátní kanceláře.
� Konzultace jsou poskytovány i z oblasti dotací, a to jak z národních, tak mezinárodních zdrojů včetně fondů Evropské unie.
� Lze využít i Právní poradnu v rámci projektu Svazu s názvem Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec.

Akce pro vás
Sněm - Starostové zde mohou ovlivňovat budoucí směřování Svazu a konzultovat své připomínky s představiteli vlády
a Parlamentu.
Krajská setkání - Akce, které se konají ve všech krajích a na kterých dochází k výměně informací mezi starosty
s praktickými zkušenostmi a pracovníky Svazu, kteří přinášejí aktuální zprávy z jednání na ministerstvech a v dalších institucích.
Celostátní finanční konference - Zabývá se hospodařením měst a obcí a aktuálními tématy z oblasti financí včetně daní,
dotací, eurofondů, příspěvků na přenesenou působnost apod.
Nejlepší starosta / primátor – Soutěž Svazu, která má za cíl ocenit starosty a primátory, kteří se ve volebním období
nejvíc zasloužili o rozvoj svého města či obce, zlepšili jejich zázemí, infrastrukturu, životní prostředí, podmínky pro podnikání
či informovanost občanů, a přispěli tak ke zvýšení kvality života obyvatel České republiky.
Semináře a konference – Zaměřují se na konkrétní oblasti týkající se samospráv a souvisejících témat. Svaz je organizuje
buď sám, nebo ve spolupráci s různými institucemi včetně například Poslanecké sněmovny a Senátu.
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Ostatní – Svaz organizuje či se partnersky podílí na pořádání řady dalších akcí, například na soutěžích Vesnice roku,
Obec přátelská rodině či Zlatý erb, Dnech malých obcí nebo akcích i s mezinárodním dosahem.

Informační podpora
Webové stránky – Dostupné jsou na adrese www.smocr.cz. Jde o denně aktualizovaný informační zdroj s veškerými
informacemi nejen o komunálním dění a činnostech Svazu. Členové Svazu mají přístup i do speciálních chráněných oblastí.
Na webu se lze seznámit i s aktuální legislativou, návrhy právních norem, které Svaz připomínkoval atd. Internetová Právní
poradna odpovídá na dotazy samospráv. Součástí webu je i kalendář akcí a jednání včetně pozvánek na semináře a další
události. Svaz dále spravuje stránky zaměřené na konkrétní projekty, a to: www.partnerskamesta.cz, www.obcesobe.cz
a www.odpovednyzastupitel.cz.
Časopis InS - Tištěný měsíčník Informační servis přináší ohlédnutí za uplynulým měsícem. Na všechna členská města a obce je
rozesílán zdarma. Zpravodaj informuje čtenáře o činnosti svazových orgánů, průběhu jednání včetně zahraničních, kde měl Svaz
zástupce, upozorňuje na připravované právní předpisy a na aktuálně projednávanou legislativu. Nechybí ani upoutávky
na připravované akce.
Newsletter - Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší nejméně dvakrát měsíčně elektronický
zpravodaj = newsletter. Dostávají ho všichni členové Svazu, a to prostřednictvím e-mailu. K dispozici je samozřejmě také
na webu Svazu.
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Členství
Svaz je členem různých poradních orgánů, komisí, pracovních skupin, výborů a dalších správních komitétů na úrovni vlády, jednotlivých ministerstev a dalších orgánů státní správy, krajů či sociálních partnerů. Jedná se o následující subjekty:
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Rada vlády ČR pro veřejnou správu
Rada vlády ČR pro fondy společného strategického rámce (evropské fondy)
Rada vlády ČR pro koordinaci boje s korupcí
Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu
Rada vlády ČR pro energetickou a surovinovou strategii ČR
Rada vlády ČR pro konkurenceschopnost a informační společnost
Rada vlády ČR pro nestátní neziskové organizace
Rada vlády ČR pro seniory a stárnutí populace
Rada vlády ČR pro udržitelný rozvoj
Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
Vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Svaz má také zastoupení v následujících mezinárodních institucích:
Rada evropských obcí a regionů (CEMR)
� CEMR je největší zastřešující organizace místních a regionálních samospráv v Evropě, sdružující více než 50 asociací
z 39 evropských zemí.
� Členství v této organizaci umožňuje Svazu hájit zájmy českých samospráv v procesu přípravy evropské legislativy
a výměnu zkušeností v mnoha oblastech týkajících se obcí.
� Svaz ve vedení CEMR zastupuje místopředseda Svazu a 5členná delegace do Politického výboru CEMR.
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Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy (CLRAE)
� CLRAE je poradním orgánem Rady Evropy zastupujícím místní a regionální samosprávy ze 47 členských států Rady Evropy.
� Delegace ČR čítá 7 titulárních členů a 7 náhradníků nominovaných Svazem a Asociací krajů ČR.
Výbor regionů (CoR)
� Výbor regionů je poradním orgánem Evropské unie obhajujícím zájmy místních a regionálních samospráv členských zemí EU.
� Úkolem jeho 353 členů ze všech 28 členských států je především zapojit orgány regionální a místní samosprávy
do rozhodovacího procesu.
� Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech týkajících se regionů a obcí
(například politika soudržnosti, společná zemědělská politika apod.).
� Delegace ČR má 12 zástupců nominovaných Svazem a Asociací krajů ČR.
Evropská sociální síť (ESN)
� Nezávislá síť pro rozvoj sociálních služeb v Evropě má za cíl přispívat ke zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb.
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Naše organizace
Mezinárodní poradenské centrum obcí (MEPCO)
� MEPCO vzniklo v roce 2004 jako společný podnik Svazu měst a obcí České republiky a VNG International
– Agentury pro zahraniční spolupráci Nizozemské asociace měst.
� Jeho posláním je podporovat zejména místní a krajské samosprávy v České republice při zvyšování efektivity a kvality výkonu
veřejné správy a při jejich zapojení do mezinárodních projektů a iniciativ. MEPCO se dlouhodobě snaží nabízet české
zkušenosti v oblasti dobrého vládnutí také v rozvojových oblastech převážně jihovýchodní a východní Evropy.
� MEPCO realizuje městské projekty zaměřené na zavádění Smart Administration s využitím prostředků ESF. V tuzemsku jako
první úspěšně zavedlo systém řízení strategie pomocí metody BSC. Je zpracovatelem integrovaných plánů rozvoje několika
měst a také řady strategických dokumentů spjatých s čerpáním evropských dotací.
Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO)
� IURMO, o. p. s., byl založen Svazem měst a obcí České republiky v červnu 2011.
� Má za cíl vytvářet kvalitní odborné zázemí pro místní samosprávu a poskytovat odbornou podporu pro prosazování
a obhajování jejích zájmů.
� Zpracovává odborné analýzy, posudky, studie apod. a realizuje vzdělávací aktivity z oblasti veřejné správy a místní samosprávy.
� Více na www.institut-urmo.cz.
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Nadační fond Svazu měst a obcí České republiky na podporu místní samosprávy
� Byl založen Svazem měst a obcí České republiky v prosinci 2010.
� Má za cíl vytvářet podmínky pro spolupráci mezi subjekty a institucemi působícími ve veřejné správě a veřejném sektoru, mezi
veřejnou správou a soukromým sektorem, mezi místní samosprávou a odbornými subjekty, jejichž činnost se vztahuje k výkonu
veřejné správy a jejímu rozvoji, zejména na místní úrovni.
� Nadačními příspěvky tak mimo jiné podporuje zpracovávání odborných analýz, posudků, studií a výzkumů, informování
a vzdělávání pracovníků v oblasti veřejné správy, zvyšování kvality výkonu veřejné správy, informovanost o místní samosprávě
a rozvoj vzdělanosti, kultury, sportu a dobrovolných občanských aktivit v oblastech ovlivňujících dění v obcích.

Realizované projekty
Meziobecní spolupráce
� V rámci Svazu je meziobecní spolupráce mimo jiné podporována prostřednictvím projektu „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.
� Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (OP LZZ).
� Má za cíl finančně podporovat obce, a tím i jejich obyvatele, tak aby efektivně, hospodárně a ve vzájemné součinnosti
zajišťovaly kvalitní služby veřejnosti.
� Funguje na bázi dobrovolné spolupráce obcí v konkrétním území, jeho podstatou tedy je iniciativa „ze zdola“.
� V rámci projektových aktivit obce získávají odborné a administrativní zázemí, a to ve všech územně-správních obvodech
obcí s rozšířenou působností, tzv. ORP.
� Malé týmy pracovníků za výrazné podpory motivujících starostů, případně zastupitelů v dané oblasti, a metodické podpory 		
Svazu odborně analyzují a zpracovávají návrhy, jak konkrétní území rozvíjet.
� Vzniklé analytické materiály mají sloužit jako podklad pro diskuzi či jako doporučení pro zástupce obcí, aby společně:
		
- řešili dostupnost základních škol nebo sociálních služeb,
		
- zlepšili dopravní obslužnost,
		
- ve vzájemné spolupráci zadávali výběrová řízení,
		
- výhodně nastavovali odpadové hospodářství,
		
- společně nakupovali energie či jiné služby apod.
� Do projektu, který začal v květnu 2013 a potrvá do června 2015, jsou zapojena téměř všechna z 205 území obcí s rozšířenou
působnosti (ORP).
� Více informací na www.obcesobe.cz.
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Odpovědný zastupitel
� Projekt „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“ je financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF)
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
� Má za cíl zajistit představitelům a zaměstnancům obcí a měst vzdělávání a poradenství v problémových otázkách fungování
samospráv.
� Vazba na výsledky předchozího projektu Vzdělaný zastupitel a posílení o nové prvky zaručují, že projekt Odpovědný zastupitel
přináší obcím jedinečnou komplexnost nabízených služeb.
� Výstupy projektu jsou následující produkty a služby:
		
- Příručka pro člena zastupitelstva obce
		
- Odborné právní poradenství
		
- Vzory dokumentů a podání podle nového občanského zákoníku
		
- Vzdělávací semináře pro zastupitele v kombinaci s pilotní realizací „dnů zastupitelů“ a kurzy základních znalostí
		
pro starosty
		
- E-learningové kurzy a prezenční semináře zaměřené na postavení obcí podle nového občanského zákoníku
		
- Poradenství a metodická pomoc v řízení rozvoje měst a obcí a nakládání s majetkem
		
- Více informací na www.odpovednyzastupitel.cz.
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Ženy a muži v rovnováze
� Projekt „Ženy a muži v rovnováze“ je financovaný z prostředků Finančního mechanismu Norska 2009-20014 v rámci programu
„Dejme (že)nám šanci“ z výzvy č. CZ12_63302_2014_1, oblast Rovné příležitosti“.
� Realizuje ho Fórum 50%, Svaz je jedním z partnerů.
� Projekt začal v červenci 2014 a potrvá do dubna 2016.
� Aktivity Svazu v projektu:
		
- Zmapování zastoupení mužů a žen v rozhodovacích pozicích obcí a měst a analýza uplatňování principů rovných
		
příležitostí na samosprávné úrovni
		
- Mezinárodní přenos zkušeností a příkladů dobré praxe (studijní cesta)
		
- Realizace konference Rovné příležitosti v zapojení žen a mužů na místní úrovni a spolupráce při přípravě konference
		
MV ČR Rovné příležitosti
		
- Prosazování principů rovných příležitostí na úrovni Svazu měst a obcí ČR – vytvoření pracovní skupiny pro rovné
		
příležitosti, vypracování strategického dokumentu pro prosazování rovných příležitostí
		
- Praktická implementace gender mainstreamingu na úrovni měst a obcí - spolupráce při vydání praktické příručky
		
pro obce a města
		
- Práce s klíčovými aktéry (působení v poradních orgánech vlády, spolupráce s politickými stranami,
		
místními samosprávami a muži; advokační činnost)
		
- Zvyšování povědomí o problematice rovných příležitostí a Evropské chartě za rovnost žen a mužů na úrovni místních
		
samospráv
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Použité zkratky
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�
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�

CEMR - Rada evropských obcí a regionů
COR - Výbor regionů
CRLAE - Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy
ČR - Česká republika
ESF - Evropský sociální fond
ESN - Evropská sociální síť
EU - Evropská unie
INS - Informační servis
IURMO - Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí
MEPCO - Mezinárodní poradenské centrum obcí
OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ORP - obec s rozšířenou působností
PS - pracovní skupina
SMO ČR - Svaz měst a obcí České republiky

Odkazy
�
�
�
�
�
�
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www.smocr.cz
www.obcesobe.cz
www.odpovednyzastupitel.cz
www.partnerskamesta.cz
www.institut-urmo.cz
www.mepco.cz

Kontakty
Svaz měst a obcí České republiky
5. května 1640/65 (budova Kongresového centra) 140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, +420 234 709 717
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
web: www.smocr.cz
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