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Zápis z jednání Regionální komise 

online, 29. ledna 2021 

Účastníci: L. Vlček, J. Havelková, S. Doušová, J. Hanzlíček, J. Hudek, D. Struna, K. 

Rejchrt, J. Fluxa, P. Hájek, K. Knesl, P. Osvald, D. Šimek, A. Terek, M. Beneš, J. Vancl, 

M. Zeman. 

Kancelář Svazu: M. Štěpánová, D. Jiránek, G. Hůlková, P. Toporská, B. Láníčková, J. 

Lehejček, I. Kutra 

1. Nastavení národních dotačních titulů 

Předseda komise L. Vlček uvedl téma týkající se nastavení podmínek národních dotačních 

titulů a zdůraznil dlouhodobý požadavek Svazu na jednotnou metodiku hodnocení, 

kofinancování, celkovou srozumitelnost v informování a požadavcích.   

V následující diskusi K. Rejchrt vyjádřil nespokojenost s tím, že často dochází ke změnám 

podmínek dotačních titulů, což komplikuje situaci žadatele, pokud má již připravený projekt 

podle předchozích pravidel. 

D. Šimek zmínil problematiku měst s více než 10 000 obyvateli, pro které je složité 

dosáhnout na finanční prostředky; dále vznesl dotaz směřující k procesu hodnocení u 

otevřené výzvy v rámci Národní sportovní agentury. K. Knesl informoval o tom, že 

prostředky v rámci sportovní agentury mohou být zajímavé i pro menší obce; jedná se o 

nesoutěžní programy, kdy se obce přihlásí a čekají v pořadníku na přidělení prostředků.  

Předseda komise L. Vlček uvedl, že Svaz by měl vznést podněty týkající se národních 

dotačních titulů: jednotné vyhlašování výzev, bodování či informování o národních 

dotačních titulech – např. jednotné informační místo/portál apod. P. Toporská doplnila s tím, 

že Kancelář Svazu již dříve vznášela požadavek týkající se sjednocení a zjednodušení 

podmínek a jednotného informačního portálu v rámci dotačních titulů a znovu na toto téma 

upozorní. 

P. Osvald dále zdůraznil nutnost tlačit na nižší míru kofinancování ze strany obcí, protože 

vývoj jejich rozpočtů lze nyní jen těžko odhadnout. 

L. Vlček v této souvislosti požádal Kancelář Svazu o shrnutí argumentů týkající se výše 

zmíněného zjednodušení podmínek a informování o národních dotačních titulech. Dále 

doporučil spolupracovat s kraji ohledně kofinancování projektů obcí z rozpočtů krajů a 

doporučil v tomto spolupráci s Asociací krajů. Kancelář Svazu připraví body, které budou 

zaslány členům komise k připomínkám a následně budou předány příslušným 

ministrům, a dále podnikne kroky k přípravě jednání s AK ČR. P. Toporská dále 

doplnila, že již od roku 2020 Svaz ve spolupráci s ostatními územními partnery usiluje o 

intenzivnější zapojení do přípravy nastavení podmínek programů a dotačních titulů a bude 

v této činnosti nadále pokračovat. 
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2. Priority Sekce SRRZV na období 2021 a 2022 

Ředitelka sekce SRRZV Monika Štěpánová uvedla téma a představila priority sekce. 

Požádala členy komise o připomínky k materiálu a navrhla možnost odsouhlasit priority per 

rollam. Zdůraznila mj. důležitost provazby mezi komisemi a vzájemný přenos informací a 

témat, která jednotlivé komise řeší. 

J. Hudec zmínil zkušenosti Ostravy z projektů v rámci URBACT; někdy je překážkou nutnost 

rychle a flexibilně reagovat, což může být v českém prostředí problematické, když se např. 

čeká na vyjádření zastupitelstva apod. Uvítali by, pokud by např. v prvotní fázi vyjádření 

zájmu o spolupráci nebylo nutno vždy vyjádření zastupitelstva. Záleží však na míře 

závaznosti dokumentů nebo jedná-li se o finanční spoluúčasti apod.  

P. Osvald – obecně k materiálu priorit – požádal o doplnění provazby na činnost PS pro 

kohezní politiku. 

K. Knesl projevil zájem o podporu při navázání mezinárodní spolupráce či kontaktů s obcí 

v zahraničí a zda by např. Svazový projekt CSS mohl v tomto obcím pomoci. L. Vlček uvedl, 

že by to mohla být jedna z aktivit. M. Štěpánová doplnila, že do budoucna bychom rádi 

komplexněji podporovali mezinárodní aktivity obcí. Důležitá je zde celková kontinuita a 

vzájemná důvěra jednotlivých partnerů.  

3. Ustanovení Pracovní skupiny Svazu pro udržitelný rozvoj 

Téma uvedla M. Štěpánová a zdůraznila mj. to, že udržitelný rozvoj nabývá na významu a 

v budoucnu budou podporovány zejména takové aktivity, které jsou v souladu s principy 

udržitelného rozvoje. Pracovní skupina by měla přímou vazbu do území a její členové by do 

činnosti přenášeli své zkušenosti z praxe. Rádi bychom přizvali jak zástupce větších měst, 

tak i malých obcí; každá velikostní kategorie obcí má svá specifika a potřeby. Máme již 

několik zástupců, kteří vyjádřili zájem o činnost v PS a budeme oslovovat další. Vznik PS 

by poté schválila Regionální komise s tím, že i její členové se mohou v případě zájmu 

aktivně zapojit. Následně by návrh na vytvoření PS byl předložen Předsednictvu Svazu ke 

schválení. Téma udržitelného rozvoje je průřezové a souvisí s řadou dalších oblastí. Rádi 

bychom připomínkovali jak národní, tak evropské dokumenty. 

K. Knesl: dotaz na propojení s dalšími komisemi – uvítáme, pokud by jako člen nové PS 

zároveň přinášel informace z jiných oblastí a platforem. 

J. Havelková: např. téma vody je nutno řešit komplexně. Vyjádřila svůj zájem o téma, ráda 

by přispěla. 

S. Doušová: také stojí o propojování jednotlivých témat, účastnila se fokusní skupiny v roce 

2020 a ráda by v tématu pokračovala dále. 

K. Rejchrt informoval o záměru vytvoření nové komise Svazu, která by se věnovala tématu 

zemědělství/venkova, také to souvisí s udržitelným rozvojem. Konkrétní zaměření komise 

bude projednávat Předsednictvo na svém dalším jednání.  
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4. Nová odpadová legislativa 

Podrobnosti k aktuálnímu stavu odpadové legislativy přinesla paní Ivana Kutra z LPS. 

Výrobky s ukončenou životností (baterie, elektrická zařízení, vozidla, pneumatiky,…) – 

došlo k přesnějšímu vymezení některých pojmů. Novela zákona o obalech – stanovena 

minimální hustota sběrné sítě, vymezení pojmů, povinnosti autorizovaných obalových 

společností apod. Nově tyto zákony upravují zpětný odběr obalů, tzn. obce mají povinnost 

zajistit odběrová místa. Nově je stanovena tzv. ekomodulace, která nařizuje autorizovaným 

obalovým společnostem upravit příspěvky vybírané od firem za uvádění obalů na trh. 

Stěžejní je pak novela zákona o odpadech: ke změnám došlo u zpoplatnění občanů a 

vlastníků nemovitostí v souvislosti s komunálním odpadem. Nově fungují dva poplatky: 

místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a dále poplatek za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci. Funguje přechodné ustanovení, kdy v roce 2021 je 

možné řídit se podle dosavadní právní úpravy; během roku 2021 je třeba odpovídajícím 

způsobem upravit poplatkovou vyhlášku. Zákon nově navyšuje poplatek za odkládání 

odpadu na skládku na 800 Kč za tunu odpadu. Je však možno dosáhnout na tzv. třídící 

slevu (např. v roce 2021 při 200 kg odpadu na občana ročně bude zachován poplatek 500 

Kč). Nárok na slevu se uplatňuje u provozovatele skládky. Více informací k tématu je možno 

najít na webu SMO ČR v sekci činnosti Životní prostředí a energetika, podrubrika Odpady; 

dále je téma řešeno v právní poradně Svazu. 

K. Rejchrt upozornil na to, že možnost uplatnění slevy na ukládání odpadu na skládku je 

vázána na počet trvale žijících obyvatel; nelze proto započítat např. chalupáře, kdy 

v některých obcích jich je velký počet a často v obci trvale či během většiny roku žijí. V tomto 

smyslu již byly vzneseny připomínky (zatím bez výsledku); bude třeba se znovu pokusit o 

změnu ustanovení. 

5. Informace o přípravě programového období 2021-2027 a k návrhům nových 

programů a iniciativ na úrovni ČR a EU 

Téma uvedla P. Toporská a představila nejdůležitější posun ve vyjednávání programového 

období 2021-2027 (viz podkladový materiál). Koncem roku 2020 byl schválen rozpočet EU 

(víceletý finanční rámec) spolu s dalšími novými programy (Next Generation EU – Národní 

plán obnovy, Modernizační fond, Fond pro spravedlivou transformaci, REACT-EU apod.) 

reagujícími na pandemii Covid-19 a související ekonomickou krizi. V následujících letech 

bude důraz kladen na ekologii, digitální transformaci, politiku soudržnosti, SZP, jednotný trh, 

inovace atd.  

Zmínila také připravovaný webinář ve spolupráci se SFŽP k aktuálním informacím o  

programech v rámci Modernizačního fondu (plánován na březen 2021), kde bude možné, 

sdílení dobré praxe nebo se vyjádřit k přípravě programů.  

V diskusi zaznělo, že i přes dosavadní velmi aktivní zapojení Svazu do různých platforem 

při vyjednávání (zejména v případě Národního plánu obnovy) není k dispozici odpovídající 

zpětná vazba či vypořádání vznesených připomínek. 

Regionální komise podporuje snahy Pracovní skupiny pro kohezní politiku i dalších 

platforem Svazu měst a obcí ČR o intenzivní zapojení do vyjednávání a příprav 

Národního plánu obnovy a dalších programů relevantních pro samosprávy.   

Zapsala B. Láníčková dne 3. 2. 2021. 


