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Milé čtenářky a čtenáři,
v  říjnu to bude rok, co jsem výkonnou ře-

ditelkou Svazu měst a obcí ČR. Dostat k vý-

znamnému dni dárek každého potěší. Ten 

můj mi udělal obrovskou radost. Jmenoval 

se „Nejlepší starosta/primátor 2010–2014“. 

Myšlenka vznikla po mém nástupu do funk-

ce, podpořil ji předseda Svazu a  násled-

ně celé Předsednictvo. Soutěž postupně 

dostávala konkrétní podobu a  v  září jsme 

vyhlásili výsledky prvního ročníku. Pražský 

hrad o šesti stovkách hostů nadšeně tleskal. 

Vezměme to ale popořádku. Uspořádat 

soutěž o  nejlepšího starostu a  primátora 

za  volební období nás napadlo v  loňském 

roce. Přáli jsme si najít elegantní způsob, jak 

ocenit práci představitelů samosprávy, vy-

brat ty nejlepší a upozornit na ně. Tak, aby 

se stali inspirací pro další veřejné činitele, 

a  tím zlepšili život nás všech. Současně se 

mělo jednat o poděkování spojené se zážit-

kem v pěkném prostředí, na úrovni a s po-

třebnou prestiží tak, aby na slavnostní akci 

každý rád vzpomínal. A aby – úplně jedno-

duše a obyčejně – lidsky potěšila. 

Znamenalo to hodně úsilí, přesvědčování, 

plánování, telefonátů, jednání, neformál-

ních schůzek – tedy času. Vznikly desítky či 

stovky mailů, tabulek, grafických návrhů, 

pracovních textů, šablon, formulářů, vzo-

rů, smluv, zápisů – tedy dokumentů. Po-

sledních několik dnů před akcí nejužší tým 

ve Svazu skoro nespal a rodina s ním přestá-

vala mluvit, protože byl myšlenkami jinde. 

Pak přišel den D.  

Úterý 16. září. Dopoledne. Hlavní organi-

zátor odjíždí na  Pražský hrad. Odpoledne 

se k  němu přidají kolegové. 14.00 hodin. 

U  Španělského sálu se schází celé Před-

sednictvo v čele s předsedou a všichni pra-

covníci Kanceláře Svazu. Přípravy vrcholí. 

Poslední rozdělování úkolů, poslední zopa-

kování scénáře a vzájemné přání štěstí. Víc 

udělat nemůžeme. 

V  16.08 přichází do  nabitého Španělské-

ho sálu Pražského hradu prezident České 

republiky Miloš Zeman. Soutěž „Nejlepší 

starosta/primátor 2010–2014“, kterou po-

prvé v historii organizuje Svaz měst a obcí 

ČR, vrcholí, začínají se vyhlašovat výsledky. 

V  kouzelných prostorách s  přenosovými 

kamerami České televize jsou kromě prezi-

denta také předseda Senátu, předseda Po-

slanecké sněmovny, premiér, ministři vlády, 

hejtmani, poslanci a  senátoři, generální 

ředitelé ze státní správy i soukromého sek-

toru a samozřejmě ti, o které jde zejména: 

starostové a  primátoři. Za  chvilku dvacet 

vítězů dostane prestižní cenu. Do  posled-

ní chvíle nikdo z  účastníků soutěže neví, 

kdo vyhraje, nastává moment překvape-

ní a  radosti. Všichni navíc už dvě ocenění 

mají: diplom Finalista soutěže a samotnou 

pozvánku na Hrad za zvuku Hudby Hradní 

stráže a  Policie ČR s  vystoupeními sólistů 

opery Národního divadla. Aby je těšilo být 

při tom. Tak jako mě a celý tým Svazu měst 

a obcí ČR. 

Děkuji všem, kteří se do  soutěže „Nejlepší 

starosta/primátor 2010–2014“ zapojili. Jsem 

hrdá na  to, že se vše podařilo, a  těším se 

na  pokračování. Ať se daří, je stále důvod 

k úsměvu, k ocenění i poděkování.

Mgr. Jana Vildumetzová

výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR 
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Aktuality ve zkratce

��Přímá volba starosty opět 
v jednání

 1. září 2014, Praha

Na  přelomu srpna a  září byly předlo-

ženy dva poslanecké návrhy týkající se 

zavedení přímé volby starostů – sně-

movní tisk 282 – návrh novely zákona 

o obcích, o hlavním městě Praze, o vol-

bách do  zastupitelstev obcí, o  míst-

ním referendu... (předkládají poslanci 

TOP09) a  sněmovní tisk 319 – změna 

Ústavy (Úsvit přímé demokracie Tomia 

Okamury).

Návrh poslanců TOP09 by se dotkl 5350 

obcí z  celkového počtu 6252, protože 

je navrhována povinná přímá volba 

starostů v  obcích do  1500 obyvatel. 

Podle tohoto návrhu by měl být přímo 

volený starosta členem zastupitelstva 

obce, což je problém, na který upozor-

ňovalo v Analýze již MV ČR (odvolatel-

nost starosty referendem, rozdílná vol-

ba atd). Problematická je i navrhovaná 

automatická uvolněnost přímo vole-

ného starosty, kdy by bylo jen na něm, 

zda se uvolněné funkce vzdá, a i kdyby 

se vzdal, může se dle svého návrhu 

kdykoliv vrátit k  modelu uvolněného 

starosty. Poslanecký návrh projednala 

22. září 2014 vláda, ale vyslovila s  ním 

nesouhlas.

Návrh Úsvitu přímé demokracie Tomia 

Okamury představuje „pouhou“ změ-

nu Ústavy umožňující zavedení přímé 

volby starostů, přičemž konkrétní po-

dobu rozdělení kompetencí ponechá 

na prováděcím zákoně. Návrh by měla 

projednat vláda.

Svaz bude v souladu s usneseními po-

sledních Sněmů, v  nichž odmítá zave-

dení přímé volby, usilovat o  zamítnutí 

předložených návrhů již v  tzv. 1. čtení 

Poslanecké sněmovny.

��Svaz zapojil do pomoci 
Hradištku i ministra 
zemědělství

 17. září 2014, Praha

Na  Svaz se obrátila obec Hradištko se 

svým problémem s  církevními resti-

tucemi. Pozemky ve  středu obce totiž 

musela obec vydat podle soudního 

rozhodnutí Strahovské kanonii pre-

monstrátů.  Na  některých se nacházejí 

také stavby občanské vybavenosti, 

jako je mateřská škola, tělocvična nebo 

hasičská zbrojnice. Církevní řád se do-

máhá nájemného ve  výši přes 2800 

tisíc Kč za  tři roky zpětně, přestože 

znalecké posudky hovoří o  jiné ceně. 

Protože je Svaz stálým hostem vládní-

ho výboru pro církevní restituce, vzal si 

věc obce Hradištko za svou a mimo jiné 

zajistil schůzku starosty obce s minist-

rem zemědělství Marianem Jurečkou. 

Ten přislíbil svou pomoc a nastínil ně-

která možná řešení. Ze všeho nejdřív 

se osobně sejde s  opatem Strahovské 

kanonie premonstrátů, kde bude o  si-

tuaci Hradištka hovořit a  pokusí se 

společně najít pro obě strany schůdné 

řešení.
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ŠKODA JOUROVÉ!

Debata ohledně designova-

né české komisařky Věry 

Jourové se na první pohled 

zdá již zcela vyčerpaná. Na-

dějně rozběhnutý závod, 

kdy jsme v  cílové rovince 

měli na  dosah zlaté me-

daile v  podobě mocných 

ekonomických portfolií ev-

ropských fondů nebo do-

pravy, se změnil ve smutek z klopýtnutí na cí-

lové pásce, které nám přisoudilo zodpovědnost 

za spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost 

pohlaví. Ze všech stran jsme pak byli svědky 

kritických prohlášení, kde vláda udělala chybu, 

zda neměl Babiš jezdit častěji do Bruselu či zda 

za vše náhodou nemůže euroskepticismus pre-

zidenta Klause nebo proruský postoj prezidenta 

Zemana.

Z  pohledu obcí a  měst však z  celé této debaty 

vypadává to podstatné. Počáteční radost z toho, 

že paní Jourová bude mít na starosti regionál-

ní politiku, spočívala v naší naději, že konečně 

někdo v Komisi vyslyší naše hlasy a celý proces 

rozdělování evropských fondů výrazně zjed-

noduší. Že díky její osobnosti budou bruselští 

byrokraté více vnímaví k našim potřebám a ne-

budou nás zatěžovat nadměrnými kontrolami 

již kontrolovaného. Následná radost, že bude 

mít v  gesci dopravu, pak pramenila z  toho, že 

dohlédne, aby české prioritní projekty v  rám-

ci transevropských sítí, jako dostavba dálnice 

D11, rychlostní komunikace R35 či přestavba 

železničního uzlu v Brně za desítky miliard, ne-

zůstaly ležet v šuplíku. Touto optikou jsme totiž 

mohli nahlížet na  kompenzaci ztráty, kterou 

odchodem ministryně Jourové a  jejího týmu 

z čela Ministerstva pro místní rozvoj utrpíme.

Vše zlé je však k něčemu dobré. Dnes kvůli této 

patálii lépe pochopíme, jak se před několika 

lety cítili Slováci a proč se tak zlobili, když je-

jich nominant Figeľ dostal na starosti multilin-

gualismus. Více také porozumíme tomu, jaké 

má získané portfolio možný komunální dopad. 

Doufám, že pod vedením naší komisařky nebu-

de Komise tlačit na  naše komunální podniky, 

aby ve  správních a  dozorčích radách měly pa-

ritní zastoupení mužů a žen a i nadále bude je-

diným kritériem odbornost. Oblastí, kde by byl 

prostor pro přímou spolupráci, však bude mno-

hem méně, než jsme doufali, a  určitě bychom 

paní Jourovou více potřebovali na ministerstvu 

v Praze. Chce se mi proto zvolat: Škoda Jourové!

Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda Svazu pro evropské záležitosti
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V případě neoprávněného vniknutí do objektu vám volá NON-STOP KLIENTSKÉ CENTRUM a následně 
vyjíždí na místo vloupání naše výjezdová vozidla včetně Policie ČR.

www.sherlogmax.cz
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KLIENTSKÉ CENTRUM 

HLÍDÁ VAŠI NEMOVITOST  
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C E LO S TÁT N Í  F I N A N Č N Í  KO N F E R E N C E

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme vás pozvali na další ročník celostátní finanční konference, která se bude konat ve dnech 

4. a 5. prosince 2014 v Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech (Freyova 33, Praha 9). Pozornost této tradiční 

akci, která se věnuje hospodaření obcí a finančním tématům obecně, letos věnují i přední čeští politici. Jak jsme vás informovali, 

účast už mimo jiné přislíbili předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr financí Andrej Babiš, náměstkyně ministra vnitra Adriana 

Krnáčová nebo advokát Tomáš Sokol, který vystoupí s přednáškou na téma trestní odpovědnost volených zástupců obcí. Chybět 

nebude ani předseda Svazu Dan Jiránek. Dnes přinášíme program konference a připomínáme některé organizační pokyny. Na 

konci každého tematického bloku bude následovat diskuse a vyhodnocování dotazníků.

PROGRAM

Čtvrtek 4. prosince 2014

8.30 – 9.30 Prezence

9.30 – 12.00 BLOK I

• Úvodní slovo předsedy Svazu – Ing. Dan Jiránek 

• Vystoupení předsedy vlády – Mgr. Bohuslav Sobotka 

• Vystoupení ministra financi – Ing. Andrej Babiš 

• Představení činnosti Svazu – Mgr. Jana Vildumetzová, 

výkonná ředitelka Svazu 

• Aktuální legislativa – Kancelář Svazu 

• Trestně právní odpovědnost volených zástupců obcí a měst 

– JUDr. Tomáš Sokol, Partner advokátní kanceláře Brož & Sokol 

& Novák  

12.00 – 13.15 Přestávka na oběd

13.15 –  15.30 BLOK II

Doprovodný seminář k evropským fondům 

• Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, 

hlavní potřeby a priority do budoucna – zástupce SMO ČR 

• Dočerpání programového období 2007–2013 a nové výzvy 

pro územní samosprávy v období 2014–2020 – zástupce 

Ministerstva pro místní rozvoj 

• Integrovaný regionální operační program – všestranný nástroj 

pro obce – zástupce Řídícího orgánu IROP 

• Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v Operač-

ním programu Zaměstnanost – zástupce Řídícího orgánu OPZ 

• Příležitosti měst a obcí v Operačním programu Životní pro-

středí 2014–2020 – Ing. Jaroslav Michna, ředitel Odboru fondů 

EU, Ministerstvo životního prostředí 

13.15 -  15.30 BLOK III

Financování samosprávy a přenesené působnosti 

– cesta k novému modelu?

• Daňové změny v roce 2015 a očekávané změny ve finanční 

správě – Mgr. Simona Hornochová, náměstkyně ministra financí 

pro daně a cla, Ministerstvo financí 

• Skutečné náklady na přenesenou působnost – příklady 

z praxe – Ing. Jana Voldánová, ředitelka Vzdělávacího centra pro 

veřejnou správu ČR 

• Výkonový model financování přenesené působnosti – možné 

koncepční řešení? – Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru 

veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra 

• Energetické služby RWE pro obce a možnosti jejich financování 

– Ing. Zdeněk Kaplan, Chief executive officer , RWE Energo 

• Rozpočtové určení daní v roce 2013 – změna k lepšímu či ni-

koli – Ing. Věra Kameníčková, CSs., CRIF – Czech Credit Bureau 

• Budoucnost rozpočtového určení daní a vývoj sdílených 

daní v roce 2014 – Ing. Karla Rucká, vedoucí Oddělení 

souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů a správa 

programů VPS, Ministerstvo financí 

15.30 – 16.00 Přestávka na kávu

 

16.00 – 17.30 BLOK IV

Nakládání s odpady ve vztahu k hospodaření obcí a měst

• Hodnocení nákladů obcí v odpadovém hospodářství  

• Problematika sběru a výkupu kovových odpadů přede-

vším z pohledu obcí  

• Finanční aspekty zpětného odběru vysloužilých elektro-

spotřebičů  

• Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí  

16.00 – 17.30 BLOK V

Dostupnost veřejných služeb v území 

• Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014+ – Adriana 

Krnáčová,M.A., MBA, náměstkyně pro veřejnou správu 

a legislativu, Ministerstvo vnitra 

• Nájem sítí a rozvoj distribuční soustavy – Ing. Miloslav 

Zaur, Chief executive officer, RWE GasNet            

• Výstupy Projektu meziobecní spolupráce v oblasti veřejné 

správy – Jaromír Jech, ředitel Kanceláře pro projekty a vzdě-

lávání Svazu 

• Změna systému financování sociálních služeb – Ing. Linda 

Maršíková, vedoucí Oddělení financování sociálních služeb, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Procesní modelování agend – Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., 

Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky 

a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze 

19.00 – 22.00 Společenský večer
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Pátek 5. prosince 2014

8:30 - 9:00 Prezence nově příchozích

9:00 - 12:00 BLOK VI

Obecní finance

• Budoucnost zadávání veřejných zakázek – příprava nové-

ho zákona – JUDr. Ing. Vlastimil Fidler, ředitel Odboru práva 

veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj 

• Novela zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC – zástupce 

Ministerstva financí 

• Další nároky pro obce v podobě složitého výkaznictví 

– konsolidace – RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, ředitel 

Odboru Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného 

sektoru, Ministerstvo financí 

• Nový způsob odměňování uvolněných a neuvolněných 

členů zastupitelstev – Ing. Tomáš Pösl, Odbor veřejné sprá-

vy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra 

• Kontrola ve veřejné správě – nový zákon o kontrole ve 

VS – Ing. Lukáš Wagenknecht, 1. náměstek ministra financí, 

náměstek pro finanční řízení a audit, Ministerstvo financí 

• Zákon o rozpočtové odpovědnosti – dopad na samosprá-

vy – zástupce Ministerstva financí 

• Insolvence obcí – kompromis mezi obcemi a bankami? 

– Mgr. Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele, Česká 

bankovní asociace       

12.00 – 14.00 Oběd

Změna programu vyhrazena

PŘIPOMÍNÁME:

Organizační pokyny
Vstup na CFK je možný po vyplnění registračního formuláře na webu Svazu a zaplacení účastnického poplatku. Jeho výše záleží na 

členství ve Svazu, velikosti obce (počet obyvatel podle údajů statistické ročenky ČSÚ k 1. 1. 2013) a počtu účastníků.

• zástupce členské obce Svazu s počtem do 500 obyvatel: 500 Kč bez DPH (605 Kč včetně DPH) 

• zástupce členské obce Svazu s počtem do 1000 obyvatel 1250 Kč bez DPH (1512,50 Kč včetně DPH) 

• zástupce ostatních členských obcí Svazu: 2100 Kč bez DPH (2541 Kč včetně DPH) 

• nečlen Svazu: 3000 Kč bez DPH (3630 Kč včetně DPH)

Účastnické poplatky je třeba uhradit bezhotovostně na účet Svazu, vedený u Komerční banky, a. s., v Praze, č. účtu: 

19-9221540247/0100, variabilní symbol = IČ vaší obce/města. 

Ubytování
Ubytování během dvoudenní konference je možné za speciální konferenční ceny přímo v hotelu Clarion nebo v jiných hotelech 

v blízkosti místa konání – viz nabídka na ubytování na www.smocr.cz. Náklady na ubytování nejsou součástí účastnického poplat-

ku, účastníci si je hradí sami a sami si ubytování zajišťují.

Těšíme se na setkání s vámi.

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI
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Zaznamenali jsme na Předsednictvu 
aneb Peníze až na prvním místě…

V  pořadí už 47. jednání Předsednictva Svazu bylo výjezdní. 

Na  pozvání člena Předsednictva a  starosty Strakonic Pavla 

Vondryse se v pátek 19. září 2014 uskutečnilo na strakonickém 

městském úřadě. Šlo o  jedno z  posledních zasedání čelných 

představitelů Svazu před komunálními volbami s bohatým pro-

gramem, který tvořilo více než dvacet bodů.  

Velká debata se hned v úvodu strhla k projektu Podpora mezi-

obecní spolupráce (MOS), který prezentoval ředitel Projekto-

vé kanceláře Jaromír Jech. Jednalo se o průběžnou zprávu, jak 

projekt, který je v poločase, běží a co je či bude třeba. Mimo jiné 

zaznělo, že v  některých územích – například v  Moravskoslez-

ském kraji – dali podnět, aby se MOS zabýval romskou populací. 

Tématem diskuze byl také rozpočet projektu, provázání výstu-

pů s ostatní činností Svazu a obecně plán na svazové projekty 

financované z Evropské unie v období 2014+. Z toho vyplynula 

i  řada úkolů na  mimořádné Předsednictvo, které se uskuteční 

začátkem října v předvečer jednání Rady Svazu. 

Projektům patřily i  další dva programové body. Konkrétně 

Odpovědnému zastupiteli plus Vzdělanému zastupiteli 

a plánu na uspořádání dvaceti šesti setkání či vydání publika-

cí pro zastupitele. Informační materiály budou nanejvýš ak-

tuální a potřebné – v souvislosti s komunálními volbami a no-

vými představiteli měst a  obcí. S  tím souvisí peníze. Fakt, že 

zvýší-li se náklad tiskovin, stoupají i výdaje, má vliv na hospoda-

ření a rozpočet Svazu. 

A právě o tom a o řadě dalších témat mluvila výkonná ředitelka 

Svazu Jana Vildumetzová. Mimo jiné představila Zprávu o hos-

podaření Svazu k 30. červnu 2014, kdy stav rozpočtu je po-

zitivní zejména díky krajským setkáním a provozním úsporám. 

Čerpání financí v  minulosti je standardní inspirací pro naklá-

dání s penězi v budoucnosti, programový bod č. 6 se tak týkal 

návrhu rozpočtu na  rok 2015. Finanční prostředky a  snaha 

uspořit výdaje Svazu rovněž byla a stále je leitmotivem nové-

ho sídla Svazu. To stávající příliš nevyhovuje a dost stojí, proto 

byl navržen způsob, jak by se věci mohly posunout dopředu. 

Díky spolupráci s  odbornou společností specializovanou na 

reality.  

S  financováním nejen Svazu výrazně pomáhají evropské pro-

jekty. Další bod se tak týkal přípravy na programové období 

2014+. Předsednictvo se mimo jiné shodlo, že stále není moc 

jasné, za jakých podmínek, kdy, co a jak konkrétně bude možné 

z dotací čerpat. I proto podporuje úsilí premiéra Bohuslava So-

botky, aby co nejrychleji obsadil post ministra pro místní rozvoj 

po Věře Jourové, která odchází jako eurokomisařka do Bruselu. 

„Evropské“ programové body jednání Předsednictva pak po-

kračovaly projektem Svazu financovaným z  Operačního pro-

gramu Technická pomoc – HorizontIS, návrhem na  úpravu 

rozpočtu, který vyvstal v  souvislosti se změnou kurzu eura, 

kvůli němuž je nutné navýšit položky Příspěvek CEMR, UCLG 

a ESN a zapojením Svazu do Evropského roku rozvoje. Zazněly 

také další informace z  oblasti rozvojové spolupráce a  Strate-

gického partnerství Rady evropských obcí a regionů a Evrop-

ské komise.

Výkonná ředitelka Jana Vildumetzová také Předsednictvo 

informovala o  přípravě XIV. Sněmu Svazu, který se usku-

teční 21. a  22. května 2015 v  Olomouci a  plnění priorit 

a usnesení XIII. Sněmu Svazu. Rovněž prezentovala návrh spo-

lupracovat na vzdělávacích seminářích k  integrované podpůr-

né službě a  obci přátelské seniorům či aktuální legislativu. 

U zákonů a dalších právních předpisů, které jsou v legislativním 

Předsednictvo Svazu
PŘEDSEDNICT VO SVAZU SE SEŠLO 19. ZÁŘÍ 2014 VE STRAKONICÍCH



procesu, Předsednictvo mimo jiné zdůraznilo, že zásadně ne-

souhlasí s návrhem konsolidační vyhlášky. 

Ostatní programové body lze s trochou nadsázky označit jako 

organizační. Což jim na významu neubírá, ba naopak. Pečlivé 

plánování při množství témat, šíři záběrů a vytíženosti lidí ze ši-

roké rodiny, která tvoří Svaz včetně jejího nejvyššího vedení, je 

naprosto nezbytné. Proto se už v září řešily třeba návrhy termí-

nů zasedání Předsednictva a Rady Svazu v roce 2015 či obměna 

vozového parku. Ve fungování celého svazového mechanismu 

hraje klíčovou roli zejména personální obsazení a pravidla, kte-

rými se tým řídí. Na programu 47. jednání tak byl i návrh nové-

ho Jednacího řádu Předsednictva Svazu, jmenování do Školské 

komise či návrh na volbu členů správní rady Nadačního fondu. 

První dva body se kvůli dopilování přesunuly na další jednání 

Předsednictva. Tam se dá čekat, že bude nová i  tradiční infor-

mace o vstupech a výstupech do Svazu. Poslední zářijová byla 

opět pozitivní, členských měst a  obcí přibylo. Pomáhají tomu 

i  akce Svazu, třeba jako Nejlepší starosta 2010–2014, který se 

uskutečnil 16. září na Pražském hradě, či celostátní finanční kon-

ference plánovaná na začátek prosince. Pokud se povede, dá se 

čekat, že se rodina Svazu zase rozroste. 

Mgr. Štěpánka Filipová



Jsou normy pro bezbariérové úpravy chodníků 
či cyklostezek příliš tvrdé?

Informujeme

Seminář s  názvem „Možnosti měst a  obcí 

při čerpání prostředků na  rekonstrukci 

a výstavbu bezbariérových úprav chodní-

ků a cyklistických stezek“ zahájila výkonná 

ředitelka Svazu Jana Vildumetzová a krát-

ké úvodní slovo přidali Monika Mandová, 

ředitelka odboru rozvoje a financování do-

pravy Magistrátu hl. m. Prahy, Tomáš Čo-

ček, ředitel SFDI, a Pavel Křeček, předseda 

České komory autorizovaných inženýrů 

a techniků. 

První tematický příspěvek, který se týkal 

financování zmíněných bezbariérových 

úprav, přednesl ředitel odboru příspěvko-

vých programů SFDI Karel Havlíček. Infor-

moval, že SFDI vznikl v  roce 2000 a  v  ob-

dobí let 2001–2013 poskytl 1,669 mld. 

Kč na  akce zvyšující bezpečnost dopravy 

(chodníky, autobusové zastávky, přechody 

atd.) a  1,485 mld. Kč 

na  výstavby a  údržby 

cyklostezek. Rozpo-

čet SFDI každoroč-

ně schvaluje vláda 

a  finálně Poslanecká 

sněmovna. Pro každý 

rok jsou také zpraco-

vávána pravidla pro 

možnosti financová-

ní z  rozpočtu fondu. 

SFDI samozřejmě provádí kontrolu úplnos-

ti žádostí o  dotace, ty pak hodnotí hod-

notitelská komise, kde má své zastoupení 

i Svaz. Příspěvky nakonec schvaluje výbor 

SFDI. 

V rámci zvyšování bezpečnosti Fond podpo-

ruje akce na dopravní infrastruktuře zaměře-

né ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího 

zpřístupňování osobám s omezenou schop-

ností pohybu a orientace, tedy např. bezba-

riérové chodníky či místa pro přecházení, 

a dále akce zaměřené na úpravy dopravní in-

frastruktury směřující ke zklidnění dopravy. 

Státní normy pro rekonstrukce a výstavbu bezbariérových chodníků a cyklostezek 

se zdají starostům příliš náročné a těžkopádné. Zástupci Státního fondu dopravní in-

frastruktury (SFDI) se ale brání: normy jsou složité, ale je třeba si uvědomit, že musí 

postihnout veškeré typy zdravotních omezení. Podle nich je to otázka výběru pro-

jektanta, který může se SFDI spolupracovat. Svaz se přesto pokusí vyvolat jednání 

na jejich možnou změnu. Nejen o přísných normách se ale jednalo na semináři, který 

dne 9. září 2014 organizoval Svaz na pražském magistrátu.

Maximální výše příspěvku činí 85 % uznatel-

ných nákladů stavební části akce, max. však 

10 mil. Kč pro jednu akci. Co se týká výstav-

by a údržby cyklostezek, podporuje údržbu 

místních komunikací IV. třídy nebo veřejných 

účelových komunikací, ze kterých je vylou-

čen provoz silničních motorových vozidel, 

výstavbu a údržbu stezek pro cyklisty (C8a), 

stezek pro chodce a  cyklisty se společným 

provozem (C9a) nebo stezek pro chodce 

a  cyklisty s  odděleným provozem (C10a). 

I zde max. výše dotace čítá 85 % uznatelných 

nákladů stavební části akce, max. však rov-

něž 10 mil. Kč na jednu akci. 

Projektová dokumentace musí odpovídat 

vyhlášce č. 143/2008 Sb., o rozsahu a obsa-

hu projektové dokumentace dopravních 

staveb, zpracované v  souladu s  platnou le-

gislativou, vyhlášce č. 398/2009 Sb., určující 

požadavky na  bezbariérové užívání staveb, 

a  Nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb. Zvlášť 

nutné je dbát na majetkoprávní vypořádání. 

Kopie výpisu z  katastru nemovitostí nesmí 

být starší tří měsíců k  datu podání žádosti 

a snímku katastrální mapy. V roce 2013 SFDI 

při kontrolách projektů zvyšujících bezpeč-

nost nalezl ve 44 % vážné nedostatky, u pro-

jektů na  cyklostezky pak bylo pochybeno 

dokonce v 59 %.  

Využívejte konzultací

Aby počet nedostatků projektů byl minima-

lizován, poskytuje SFDI konzultace přípravy 

žádostí (konzultační dny probíhají zhruba 

od poloviny září do poloviny prosince), což 

bylo na  semináři hodnoceno velmi pozitiv-

ně. Starostové by nicméně uvítali, kdyby 

těchto konzultací mohlo být mnohem více. 

Podle Karla Havlíčka konzultace na  Fondu 

poskytuje tým 2 až 4 lidí, což je na celou ČR 

opravdu velmi málo. Ředitel Havlíček nabá-

dal přítomné, aby věnovali velkou pozornost 

i výběru svého projektanta, měli by ho kon-

trolovat a informovat se, zda je při přípravě 

projektu ve spojení s Fondem. Chápe, že je 

to mnohdy velmi těžké, jelikož při výběru 

projektanta zpravidla rozhoduje nejnižší 

cena, což je ovšem většinou na úkor kvality 

projektu. Podle starosty Dobříše by ale pří-

pravu projektů měl zvládnout běžný pro-

jektant, inženýr s  certifikací, stále se proto 

nabízí otázka, zda stanovené normy a před-

pisy nejsou příliš komplikované a  zbytečně 

tvrdé.  Místostarosta Otrokovic Milan Plesar, 

který má zkušenosti s prací v hodnotitelské 

komisi, však upozornil, že komise nachází 

i  mnoho formálních pochybení, což není 

nutné, chce to jenom více pozornosti. Po-

zornost je třeba věnovat také závěrečnému 

vyhodnocení akce.

Nutná jsou komplexní řešení

Detaily na  sebe musí navazovat, žádou-

cí jsou komplexní řešení, zdůrazňovala 

ve svém příspěvku další přednášející Renata 

Zdražilová z  České komory autorizovaných 

informační servis č. 10/2014 strana 8



inženýrů a  techniků, 

která hovořila o  pod-

mínkách užívání sta-

veb dopravní infra-

struktury osobami 

s  nějakým omezením. 

Jako příklad uvedla 

nevhodné hmatové 

úpravy (třeba vyvýše-

ná zámecká dlažba), 

které sice pomohou 

zrakově postiženým, na  druhé straně však 

potrápí vozíčkáře. Poté seznámila přítomné 

s  podmínkami a  technickými normami pro 

jednotlivé typy postižení (velikost manipu-

lačních ploch, umístění orientačních bodů, 

orientačních znaků – hmatové, čichové, 

tepelné atd.), které je nutno splňovat (pre-

zentaci najdete na webu Svazu). Každý pro-

jektant by si při přípravě projektu měl podle 

ní uvědomit, že projektová dokumentace 

bude postoupena SFDI, proto si musí dobře 

nastudovat pravidla a  vyprecizovat jak tex-

tovou, tak i výkresovou část projektu.      

Pozn.: Renata Zdařilová je také autorkou pu-

blikace Bezbariérové užívání staveb, která je 

jakousi metodikou k vyhlášce o obecných tech-

nických požadavcích zabezpečujících bezba-

riérové užívání staveb. Vydala je ve spolupráci 

s  Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Největší problémy žadatelů

Na  nejčastější problémy žadatelů pouká-

zal na  semináři náměstek primátora Opavy 

Daniel Žídek, který 

má také své zkuše-

nosti z  hodnotitelské 

komise, byť z  trochu 

jiného ranku. Za obec-

ný problém považuje 

především nejednot-

nost při výkladu ně-

kterých opatření v růz-

ných částech republi-

ky. Například někde lze umístit před vjez-

dem do obce zpomalovací šikanu, jinde to 

za  stejných podmínek nejde. Stát by měl 

sjednotit náhled na  jednotlivá možná ře-

šení, k čemuž má napomoci i příručka Do-

pravně inženýrská opatření BESIP v obcích, 

která vznikla na  základě požadavku Svazu 

(najdete ji na svazových stránkách) a obsa-

huje vzorová řešení. Obecným problémem 

je také zákon o veřejných zakázkách, z kte-

rého plynou potíže s kvalitou poptávaných 

služeb, jelikož prim při výběru hraje stále 

nejnižší cena.

Za největší problém ale náměstek Žídek po-

važuje úroveň projektových dokumentací. 

Zdůraznil, že projekt je základem pro podá-

ní žádosti a  musí plně odpovídat platným 

předpisům, a  to zejména s  prováděcími 

vyhláškami k projektové činnosti, k zákonu 

o  pozemních komunikacích, k  stavebnímu 

zákonu atd. Uvedl také, že podmínky pro 

poskytnutí dotace se mohou zdát přísné, 

někdy až striktní, nicméně podmínky klade 

poskytovatel a nelze je přehlížet. Domnívá 

se ale, že by bylo vhodné, aby SFDI spolu se 

Svazem každoročně zasedly ke  společné-

mu stolu a přizpůsobily některá ustanovení 

změnám, které proběhly. I  on kladl důraz 

na  nezbytnou komunikaci mezi zadavate-

lem projektu, projektantem a  poskytova-

telem, tedy SFDI. Oboustranně přijatelné 

východisko se pak může najít. Od  normy 

se odchýlit lze, je však nutné řádně popsat, 

proč k tomu došlo.

 

Za  stěžejní považuje Daniel Žídek také 

problém s  odůvodněním celého projektu 

tak, aby vyhověl požadavku na  hlavní cíl 

projektu, tedy jeho koncepčnost. Požado-

vaný úmysl je třeba řádně popsat, uvést 

potřebné souvislosti, co bylo předtím, co 

bude potom atd., aby hodnotitelé měli 

šanci pochopit, proč zrovna v té a té obci 

by bylo dobré vybudovat to či ono. Je to 

velmi důležité zejména z  hlediska plnění 

podmínek. 

Koncepce cyklistické dopravy

Že je kvalita projektů mnohdy opravdu 

tristní, potvrdila také vrchní komisařka Sa-

bina Burdová z Ředitelství služeb Doprav-

ní policie ČR, která se 

věnovala koncepční-

mu řešení cyklistic-

kých tras. Upozornila 

přítomné na  to, co 

je třeba respektovat 

při navrhování cykli-

stických tras, přičemž 

zdůrazňovala zejmé-

na otázku bezpeč-

nosti cyklistů, chodců 

i automobilové dopravy, otázku ucelenosti 

sítě, její atraktivity, ale především také její 

srozumitelnosti, aby se na ní cyklisté dob-

ře orientovali. Zmínila také generel cykli-

stické dopravy ve  městech, který by měl 

být součástí každého generelu dopravy, 

bez něhož nelze plánovat. Cílem genere-

lu je nabídnout ve  městě infrastrukturu, 

která zvýší uživatelské standardy pro jízdu 

na  kole a  povede k  většímu užívání kola 

ve  městě. Komisařka Burdová pak ještě 

uvedla faktory ovlivňující rozhodování 

a  obecné zásady, které platí při výběru 

opatření. Svůj příspěvek pak doplnila ně-

kolika ukázkami ze zahraničí. 

Závěrem

Státní normy, které, jak už bylo zmíněno, 

většina měst a obcí vnímá mnohdy jako pře-

hnaně tvrdé, stanovuje Ústav pro technic-

kou normalizaci, který pracuje pod Minister-

stvem průmyslu a  obchodu. Jeho zástupci 

by se proto v nejbližší době měli stát hosty 

svazové dopravní komise, kde by se o  této 

problematice jednalo. Svaz se bude dále 

snažit o  rozšíření konzultačních dnů SFDI 

a o navýšení rozpočtu na příspěvky na pro-

jekty pro rok 2015. 

Lenka Zgrajová

Milan Plesar 
místostarosta 

Otrokovic

Jaroslav Melša 
starosta Dobříše

Jitka Linhartová 
starostka Velvar
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Nejlepší starostové let 2010–2014 vyhlášeni

Poprvé v historii Svaz měst a obcí organizoval soutěž „Nejlepší starosta/primátor 2010–2014“. Záštitu 

jí poskytl prezident České republiky Miloš Zeman a výsledky tak mohly být slavnostně vyhlášeny ve 

Španělském sále Pražského hradu. Stalo se tak 16. září 2014 a atmosféra byla opravdu sváteční. Pre-

zident republiky v úvodním slově označil starosty za sůl země a základ skutečné politiky. Nechyběli 

ani předseda Senátu Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a premiér Bohuslav 

Sobotka. Podívat se a gratulovat ale přišla i řada ministrů a dalších představitelů státní správy, samo-

správy i soukromého sektoru.

Na Pražském hradě byli oceněni nejlepší starostové z každého kra-

je, byl vyhlášen nejlepší primátor a tři představitelé měst a obcí zís-

kali cenu veřejnosti. Dva starostové byli oceněni předsedou Sva-

zu za výjimečnou práci, kterou mnoho let vykonávali nad rámec 

svých povinností pro Svaz, tedy pro všechna města a obce. Ceny 

přebírali vítězové z rukou čelných představitelů státní správy a čle-

nů Předsednictva Svazu. Předávání cen se účastnili i hejtmané.  

A kdo tedy zvítězil? 

Kraj Vysočina – Mgr. Jan Tecl, město Havlíčkův Brod

Moravskoslezský kraj – Vladimír Chovanec, obec Slavkov

Jihočeský kraj – Mgr. Jaroslav Větrovský, město Mladá Vožice

Karlovarský kraj – Dagmar Strnadová, obec Tři Sekery

Středočeský kraj – Mgr. Květa Halanová, město Jílové u Prahy

Hlavní město Praha – Mgr. Jana Černochová, Městská část Praha 2

Jihomoravský kraj – Ing. František Havíř, město Rousínov

Pardubický kraj – Oldřich Valenta, obec Veselí

Královéhradecký kraj – Ing. Mgr. Petr Tojnar, město Dobruška

Liberecký kraj – František Kryšpín, obec Habartice

Olomoucký kraj – Ing. Lubomír Žmolík, obec Lipová-lázně

Zlínský kraj – Ing. Karel Malovaný, obec Jalubí

Plzeňský kraj – Jan Poduška, město Blovice

Ústecký kraj – Zdeněk Kuttner, obec Domoušice

Nejlepším primátorem byl zvolen 

Ing. Petr Beitl, statutární město Jablonec nad Nisou

Cenu veřejnosti získali:

• Nejlepší starosta (obec do 500 ob.) – Václav Novák, obec Senice

• Nejlepší starosta (obec nad 500 oby-

vatel) – Zdeněk Valenta, obec Březno

• Nejlepší primátor – Mgr.  Jan Mareš, 

statutární město Chomutov

Cenu předsedy Dana Jiránka za mi-

mořádný přínos pro Svaz si odnesli:

• Josef Bezdíček, obec Čermná nad 

Orlicí

• Karel Smutný, městys Klenčí pod Čer-

chovem

Připomeňme si 
– co bylo cílem soutěže?

Cílem celé akce bylo ocenit starosty 

a  primátory, kteří se ve  volebním ob-

dobí let 2010–2014 nejvíce zasloužili 

o rozvoj obce, zlepšili její zázemí, infrastrukturu, životní prostře-

dí, podmínky pro podnikání či informovanost občanů. Soutěž 

chtěla ale také poukázat na  manažerské schopnosti mnohých 

starostů a inspirovat tak ostatní představitele samosprávy. 

Vzhledem k  tomu, že do  soutěže se mohli starostové a  primáto-

ři přihlásit sami, zajímavý byl jejich vlastní pohled na  to, co se jim 

podařilo za  uplynulé volební období zrealizovat a  čeho si nejvíce 

cení. Podmínkou soutěže bylo totiž vyplnit soutěžní formulář, jehož 

součástí byly i  otázky typu: Co považujete za  svůj největší úspěch 

ve funkci starosty/primátora? Jaká práce za vámi stojí? Na co byste 

lákal návštěvníky do  vašeho města/obce? Jaké formy komunikace 

s veřejností využíváte? Smyslem těchto otázek rozhodně nebylo, aby 

se starosta chlubil svými výsledky a úspěchy, ale především, aby se 

touto cestou podělil o své zkušenosti a dal dobrý příklad ostatním.

Starostu, který nenašel odvahu, aby se do soutěže přihlásil sám, 

mohl na Cenu veřejnosti přihlásit kdokoli. 

Kdo rozhodoval o vítězi?

Vítěze vybírala odborná porota složená z expertů ze státní správy, 

akademické sféry i soukromého sektoru. Prvně zasedala v polo-

vině července, kde všichni členové poroty dostali k prostudování 

veškeré podklady od přihlášených, samozřejmě včetně dotazní-

ků. Na  základě vyplněných formulářů posuzovali osobní přínos 

starosty pro obec i  výsledky jeho činnosti. Vlastní hodnocení 

a rozhodování probíhalo v průběhu srpna. Do soutěže bylo při-

hlášeno na tři sta představitelů samosprávy, práce poroty tudíž 

nebyla vůbec jednoduchá a rozhodování bylo opravdu složité.



Členy poroty byli:

Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly MV ČR

Ing.  Věra Kameníčková, CSc., finanční analytička CRIF – Czech 

Credit Bureau, a. s.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., člen Katedry správní vědy a správ-

ního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, člen Legis-

lativní rady vlády

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., vedoucí Katedry politologie, Fa-

kulta sociálních studií Masarykovy univerzity

RNDr. Jiří Horáček, ředitel odboru evropské územní spolupráce, 

Sekce evropských programů, MMR ČR

Podle jakých kritérií porota hodnotila?

• osobní přínos starosty/primátora pro obec/město

• přístup k funkci starosty/primátora

• výsledky činnosti starosty/primátora

• forma komunikace s veřejností

• délka období starosty/primátora v čele obce/města

• „specialita“ – čím zaujali

Prestiž soutěže podtrhla i cena pro vítěze

Vítězové soutěže si ze Španělského sálu odnesli skutečně origi-

nální ocenění z  broušeného křišťálu a  akvamarínu. Pro Svaz ho 

navrhla sklárna Moser. Cena ve  tvaru trojúhelníku symbolizuje 

stoupání vzhůru za světlem, což by mělo být přirozenou snahou 

každého kvalitního představitele veřejného života ve vztahu k li-

dem, kterým pomáhá. 

Autorem broušeného trojúhelníku 

z čirého křišťálu je umělecký ředitel 

sklárny Lukáš Jabůrek. Podle jeho 

slov se inspiroval jednoduchými 

tvary a  symboly geometrie, která 

provází současnou architekturu 

(města a  obce) i  černo-zlatou gra-

fikou samotného loga soutěže. 

Na  přední straně ocenění je proto 

gravírované logo s vyzlaceným „S“, 

aby se zvýraznila podstata objektu. 

Detail, vtip a  soutěžní hravost pak 

ceně dodává malý trojúhelníček 

v barvě akvamarín. To vše je umís-

těno na broušeném akvamarínovém podstavci, který propojuje 

tvary a přináší dokonalou optiku objektu. Jde samozřejmě o ruč-

ní výrobu. 

A co říci závěrem?

Akce to byla opravdu velkolepá a  na  tvářích všech přítomných 

byla vidět radost. Potěšitelné bylo, že ji věnovali pozornost všich-

ni nejvyšší státní činitelé, mnoho ministrů, hejtmanů a co je rov-

něž velice důležité, měla velkou podporu od sponzorů. Ocenění 

starostové a primátoři neskrývali své dojetí. Slavnostní atmosféru 

dokresloval orchestr Pražského hradu a Policie ČR. Tak tedy zase 

za čtyři roky!

Závěrečné poděkování patřilo výkonné ředitelce Svazu Mgr. Janě 
Vildumetzové, hlavní iniciátorce celé akce. 
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A co se podařilo těm, kteří v soutěži vyhráli? 
Jaká práce za nimi stojí, co je motivuje a co považují za svůj největší úspěch?

Nejlepší starosta 2010–2014

Kraj Vysočina 

Mgr. Jan Tecl

Starosta Havlíčkova Brodu zastává tuto funkci druhé volební ob-

dobí. Baví ho práce s lidmi a možnost podílet se na rozvoji města 

s  tím, že nejvíce ho motivuje spokojenost občanů, rozvíjející se 

město a ocenění, která město dostalo.

Za svůj největší úspěch ve funkci starosty považuje schválení in-

vestičního záměru pro výstavbu jihovýchodního obchvatu a po-

stupné řešení nedostatku parkovacích míst v centru, kdy v Havlíč-

kově Brodě vzniká parkovací dům. Podařilo se zasíťovat obytnou 

zónu Rozkoš, kde jsou k dispozici pozemky pro stavbu bytových 

a rodinných domů. Došlo také k rozvoji kulturních a sportovních 

aktivit a ke schválení strategického plánu rozvoje města.

Moravskoslezský kraj 

Vladimír Chovanec

V čele moravskoslezského Slavkova stojí jeden z nejdéle slouží-

cích starostů v  České republice. Vladimír Chovanec tuto funkci 

vykonává už 38 let. Jako „stavařovi“ je mu blízká oblast výstav-

by a rozvoje obce, kterou se vždy snažil usměrňovat tak, aby se 

ve  Slavkově občanům dobře žilo. Baví ho každodenní kontakt 

s lidmi, možnost pomáhat jim řešit problémy a sdílet s nimi i ra-

dost.

Motivují ho názory a připomínky občanů a zastupitelů, kterými 

koriguje svou vizi dalšího rozvoje obce. Těší ho také zájem spolků 

podílet se na životě v obci a organizovat řadu zajímavých akcí.

Vladimír Chovanec za svůj největší úspěch považuje fakt, že Slav-

kov vždy zůstal samostatnou obcí a přesto, že je 3 km od Opavy, 

tak si zachoval vesnický ráz s bohatou spolkovou, kulturní a spor-

tovní činností. Hrdý je také na to, že se slavkovská devítiletá ško-

la stala uznávanou a vyhledávanou spádovou školou pro široké 

okolí. 

Jihočeský kraj 

Mgr. Jaroslav Větrovský

V  čele jihočeské Mladé Vožice je Josef Větrovský od  roku 2006. 

Podle něj je práce starosty velmi rozmanitá a zasahuje do mnoha 

oborů lidské činnosti. A právě různorodost a s tím spojená kreati-

vita mu na práci starosty imponuje, vyžaduje podle něj i řádnou 

dávku improvizace a tvořivosti. Vnímá ji jako úžasný adrenalin.

Na  Josefa Větrovského funguje pozitivní motivace. „Nakopne 

ho“, když slyší od občanů pochvalu, uznání či poděkování za po-

dařenou akci nebo vyřízenou záležitost. Má také velkou radost 

z procházky po městě a uvědomění si pozitivních změn.

Za největší úspěch považuje klid ve městě na práci, vynikající tým 

zastupitelů, který vnímá jako obrovský dar. Váží si také, že se po-

dařilo aplikovat vlastnický model provozování vodohospodářské 

infrastruktury a oživit činnost školského zařízení.   

Karlovarský kraj 

Dagmar Strnadová

V čele obce Tři Sekery je nepřetržitě 24 let. Na práci starostky jí 

nejvíc baví vše, co vyžaduje úsilí, přemýšlení a plánování. Za dů-

ležité považuje mít dlouhodobou vizi a během let ji uskutečňo-

vat. Těší ji nové polní cesty, které jsou výsledkem komplexních 

pozemkových úprav naplánovaných před lety. Při úspěchu se pak 

raduje společně s lidmi z její obce.
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Motivací Dagmar Strnadové byla, je a vždy bude pochvala. Když jí 

někdo řekne: „Byl jsem v Sekerách loni a letos je to tu zase hezčí, 

máte novou cestu, upravené zastávky a také další trasu kanaliza-

ce jste stihli, v kostele byla hezká výstava... no krása“, to pak přes 

starostku povzbudí celé zastupitelstvo.

Za  svůj největší úspěch Dagmar Strnadová považuje výstavbu 

vodovodu a  kanalizace Krásné, kanalizace ve  Třech Sekerách, 

plynofikaci Tachovské Hutě a Tří Seker, novou hasičárnu, oprave-

ný kostel, opravené místní komunikace, nové polní cesty, rekon-

strukci křížků u polních cest i v obcích, rekonstrukci fotbalového 

hřiště atd.

Středočeský kraj 

Mgr. Květa Halanová

Květa Halanová je starostkou města Jílové u Prahy 12 let. V této 

funkci byla v letech 1998–2006 a teď, tj. 2010–2014. Na práci sta-

rostky se jí líbí různorodost věcí, které musí řešit, která v žádné 

„normální“ práci není.  A také setkávání a práce s lidmi, nutnost 

se rozhodovat, dělat kompromisy, pomáhat, budovat. Někdy si až 

sáhnout na dno a pracovat v krizi.

Motivuje jí, když se něco dobrého povede, když někomu pomů-

že, když jde ráno do práce a úředníci ji zdraví s úsměvem a vti-

pem. Když ji někdo zastaví na ulici a řekne, že mu radnice v ně-

čem pomohla.

Za  svůj největší úspěch ve  funkci starostky mimo jiné považu-

je odvrácení hloupého a  megalomanského projektu terminálu 

za 42 milionů, zvládnutí povodní 2002 a hlavně 2014, rekonstruk-

ci a modernizaci ČOV, přístavbu MŠ, dostatek míst v MŠ či výbor-

nou spolupráci se spolky.

Městské části a obvody 

Mgr. Jana Černochová

Starostka Městské 

části Praha 2 je ve 

funkci druhé voleb-

ní období. Baví ji 

setkávání s  lidmi, 

kteří mají nápady, 

jsou iniciativní a  ne-

stěžují si. Dělá jí ra-

dost, když vidí, že 

se z  Prahy 2 stává 

příjemné místo pro 

život, a  to napříč 

generacemi.

Janu Černochovou 

motivují pozitivní 

reakce lidí, kteří v jejím pražském obvodě žijí nebo pracují. Těší ji 

vidět, když se mnohaleté úsilí nakonec zúročí a dotáhne do zdár-

ného konce, dává jí to chuť do další práce. Radost má i z úspěchů 

a ocenění, kterých Praha 2 či její úřad dosáhl.

Za svůj největší úspěch považuje prosazení nulové tolerance vůči 

hazardu. Také získání certifikátu ISO 9001:2008, který MO Praha 2 

řadí dle slov starostky do  klubu institucí hodnocených nejvyšší 

známkou kvality. 

Jihomoravský kraj 

Ing. František Havíř

Starosta Rousínova je v  této funkci 12 let. Na  práci má nejra-

ději různorodost a  obsah, proměnlivost podmínek a  množ-

ství informací. Motivuje ho každý podařený den, každá nadě-

je, každý optimista, se kterým se setká. Každá koruna z  cizích 

zdrojů.

Za svůj největší úspěch považuje František Havíř zavedení sys-

tému výběrových řízení a  soutěží a  systém práce s  dotacemi. 

Uvádí také, že v roce 2002 přebíral zadlužené město, které bylo 

postiženo nespravedlivým rozpočtovým určením daní. Byla 

přitom vybudována potřebná infrastruktura – např. kanalizace, 

autobusové nádraží, dům s pečovatelskou službou, rekonstruo-

vala se židovská čtvrť, došlo k zateplení budov... A dnes je Rou-

sínov město bez dluhů, které má podle hodnocení Ministerstva 

financí nejstabilnější ekonomiku na  Moravě. Z  ratingu B- po-

stoupilo na A, tedy nejvyšší možný.

Pardubický kraj 

Oldřich Valenta

Starosta obce Veselí je ve funkci 13 let. Svou práci vnímá přede-

vším jako práci s  lidmi, a to nejen s  funkcionáři, ale především 

s občany. Podle něj je důležité znát a pochopit jejich problémy 

a společně je řešit. Baví ho, když se to daří a je to vidět z nálady 

a spokojenosti občanů všech věkových skupin. Těší ho také spo-

lupráce s okolními a spřátelenými městy a obcemi.

Pro Oldřicha Valentu je motivací, když vidí snahu o spolupráci 

a spokojenost občanů s tím, co se podařilo. Také kritika, která je 

oprávněná a věcná, se snahou pomoci při odstranění problému. 

Rovněž spolupráce a výměna zkušeností se starosty ve svazku 

Podhůří Železných hor, SOP Přelouč, MAS Železné hory. Mo-

tivuje ho i  to, že prosadil vstup do  Svazu, obec využívá jeho 

služeb, zapojuje se do akcí, které jsou převážně odborné, a jak 

sám říká: „Pomáhají nám starostům v  nelehké a  zodpovědné 

práci.“

Za svůj největší úspěch považuje, že se mu podařilo získat důvě-

ru většiny obyvatel a  vytvořit schopný a  aktivní tým obecního 
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zastupitelstva. Vytvořili podmínky pro to, aby občané byli hrdí 

na  symboly obce. Také se podařilo výrazně zlepšit životní pro-

středí i vzhled obce. Tak, aby se v  této vsi nejen dobře bydlelo, 

ale i dobře žilo. 

Královéhradecký kraj 

Ing. Mgr. Petr Tojnar

Starosta Dobrušky je v  čele obce druhé volební období. Nejvíc 

ho baví každodenní práce s  lidmi, možnost vytvářet stále lepší 

podmínky pro život ve městě. Těší ho také spokojenost občanů 

s  prací městské samosprávy a  vzácná možnost tvůrčí práce při 

formulování a  realizaci úkolů, jejichž splnění je přínosem pro 

obyvatele Dobrušky.

Petra Tojnara motivuje podpora občanů a  zpětná vazba, kte-

rá mu potvrzuje, zda přijatá rozhodnutí byla správná či nikoliv. 

Má radost z velmi kvalitního týmu spolupracovníků – na úřadu 

i  v  řízených organizacích a  organizačních složkách a  také z  ros-

toucího počtu lidí, kteří se podílejí na životě ve městě především 

prostřednictvím dobrovolných spolků.

Za svůj největší úspěch považuje rekonstrukci komunikace v his-

torickém jádru města, rekonstrukci památkových objektů, vybu-

dování víceúčelového kulturního zařízení či rekonstrukci školních 

budov. Také revitalizaci zeleně či třetí místo ve srovnávacím vý-

zkumu „Město pro byznys“. Úspěchem je podle něj i  fakt, že se 

ze Šubertova náměstí stala odpočinková zóna a  nezadluženost 

města.

Liberecký kraj 

František Kryšpín

Starosta Habartic je ve funkci od roku 1991, tedy 23 let.  Na své 

práci má nejraději, když jsou občané spokojení a  hrdí na  svou 

obec. Když drží pohromadě a funguje i spolková činnost pro širo-

kou veřejnost. Když úřad opravdu funguje pro lidi a pochopitel-

ně, když se dílo podaří.

Spokojenost občanů motivuje Františka Kryšpína v  další práci. 

Také ho těší nezadlužený chod obce, prosazení dobrých návrhů 

ve vztahu k vyšší správě a státu a obecní rozvoj. Podařilo se také 

získat mnoho dotací z Evropské unie na obecní aktivity. 

Za svůj největší úspěch považuje semknutost obyvatel, dobrou 

správu obce a za šťastné považuje i složení zastupitelstva, které 

je v Habarticích opravdu pro lidi. 

Olomoucký kraj 

Ing. Lubomír Žmolík

Starosta obce Lipová-lázně Lubomír Žmolík je ve funkci od roku 

1994. Těší ho všestrannost práce starosty a má radost, když může 

ve  spolupráci se zastupiteli měnit obec k  lepšímu a  dělat pro-

spěšné věci pro spoluobčany, aby se v Lipové-lázních lépe žilo.

Největší motivací je pro něj spokojenost občanů, i když podle něj 

lidé své emoce moc nedávají najevo. Přesto Lubomír Žmolík tu 

a tam zaslechne, jak jsou  obyvatelé na svou obec pyšní.

Za svůj největší úspěch ve funkci starosty považuje zcela opra-

venou Základní a  mateřskou školu Johanna Schrotha včetně 

nové tělocvičny a sportovního víceúčelového hřiště. Také dům 

s pečovatelskou službou, opravené komunikace, kompletní in-

ženýrské sítě, množství obecních a  sociálních bytů, Muzeum 

Johanna Schrotha, bohatý spolkový život, péči o historické dě-

dictví obce atd.

Zlínský kraj 

Ing. Karel Malovaný

Starosta obce Jalubí ve Zlínském kraji je ve funkci 17 let. Nejvíc ho 

baví smysluplnost vykonávané práce, práce s lidmi. Dobrý vnitř-

ní pocit mu přináší kladné hodnocení výsledků práce od  obča-

nů, podpora voličů ve všech dosavadních komunálních volbách 

a snaha dokončit rozpracované dílo.
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Za svůj největší úspěch ve  funkci starosty Karel Malovaný považu-

je umístění Jalubí jako nejlépe hospodařící obce ve  Zlínském kraji 

a současně jako jedné z deseti nejlépe hospodařících na Moravě. Těší 

ho i Čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje, které dostal 

větrný Mlýn v Jalubí. Hrdý je na absolutně nulovou zadluženost obce.  

Plzeňský kraj 

Jan Poduška

Starosta Blovic v Plzeňském kraji je ve funkci od dubna 2001, tedy 

13 let. Na práci ho nejvíc baví být denně mezi lidmi, kteří pracují 

ve prospěch města a jeho občanů. Těší ho také práce na přípravě 

a realizaci investičních projektů, které krok za krokem město zve-

lebují a zlepšují podmínky pro život občanů.

Motivuje ho úspěch, když se záměry města skutečně zrealizují. 

Když je hotovo, stavba obohacuje život ve městě a občané dílo 

oceňují. Pomyslným motorem je pro Jana Podušku také fakt, že 

mají v Blovicích v pořádku veškeré školství, zdravotnictví, široké 

podmínky pro sport a jiné volnočasové aktivity. A také nízká ne-

zaměstnanost – 5,1 %.

Za svůj největší úspěch ve funkci starosty považuje zřízení pově-

řeného úřadu III. stupně a zvládnutí povodní v roce 2002. Rovněž 

se povedlo zrekonstruovat základní školu, mateřskou školu, dům 

dětí a mládeže, městskou polikliniku či postavit novou knihovnu. 

Úspěšná byla i rozsáhlá výstavba a rekonstrukce kanalizace, kou-

pacího biotopu či získávání dotací z Evropské unie. 

Ústecký kraj 

Zdeněk Kutner

Starosta obce Domoušice je ve funkci 24 let, nepřetržitě od roku 

1990. V obci se narodil, dříve pracoval na úseku územního rozvo-

je, a tak ho práce pro svou domovinu naplňuje. Baví ho, že může 

přinášet vize a postupně je naplňovat, těší ho práce s lidmi, i když 

je občas - podle jeho slov - nevděčná. Pokud ale třeba dva spolu-

pracovníci řeknou: „Starosto, to se povedlo,“ dá se podle Zdeňka 

Kutnera zapomenout na vše špatné, co funkce starosty obnáší.

I když je Zdeněk Kutner domoušickým rodákem, stále vidí něco 

nového, co obec ještě potřebuje. Například ubytovací zařízení, 

které by umožnilo turistům déle se zdržet v daném regionu, a tím 

lépe poznat Ústecký kraj.

Zdeněk Kutner v současné době považuje za svůj největší úspěch 

ve vedení obce získání dotace na projekt „Domoušice – zkvalit-

nění nakládání s odpady – sběrný dvůr“. Jeho realizace umožní 

ještě kvalitněji třídit odpad a poskytnout občanům lepší služby.

Nejlepší primátor 2010–2014

Jablonec nad Nisou 

Ing. Petr Beitl

Primátor Jablonce nad Nisou je ve funkci čtyři roky. Říká, že práce 

v čele statutárního města není na osm hodin denně, je rozmani-

tá, zajímavá a náročná. Baví ho promýšlet každý krok a uvažovat 

o  důsledcích v  horizontu třeba i  několika let. Baví ho Jablonec 

a lidé, kteří s ním v severočeském městě žijí.

Petra Beitla jako sportovce motivuje každý dílčí úspěch. A  také 

lidé, kolegové i  občané Jablonce, kteří mají chuť do  toho jít 

a něco změnit k lepšímu. Dopředu ho posouvají i lidé, kteří nepři-

cházejí jen s pochvalou, ale také s konstruktivními návrhy řešení 

běžných i dlouhodobých problémů a dobrými nápady.  

Za  svůj největší úspěch považuje jablonecký primátor vyřešení 

problémů teplárenství – odkup teplárny zpět do vlastnictví měs-

ta a její revitalizaci. Také se podařilo nastartovat městskou ekono-

miku a Jablonec je nyní bankovními odborníky opět hodnocen 

jako zdravé město. 
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Obec do 500 obyvatel 

Václav Novák

Starosta středočeské Senice Václav Novák je ve  funkci 20 let. 

Na práci ho baví její různorodost a fakt, že je v obci stále co vy-

lepšovat. To ho také motivuje, stejně jako možnost a potřeba bu-

dovat něco nového, a tak zhodnocovat bydlení občanů a zkvalit-

ňovat jim život.

Václavu Novákovi se ve funkci starosty podařilo například obno-

vit tradici vzpomínkových akcí k  paraskupině SILVER A, čímž se 

obec dostala do povědomí lidí, uvědomují si tak důležitost histo-

rických mezníků. Rovněž se podařilo vybudovat nové chodníky 

v celé obci, zavést bezdrátový rozhlas do každé bytové jednotky, 

v celé obci je vybudována plynofikace a vodovodní řád, nové ve-

řejné osvětlení, je opraven obecní úřad aj.

Obec nad 500 obyvatel 

Zdeněk Valenta

Zdeněk Valenta je starostou obce Březno osmý rok. Na práci ho 

mimo jiné těší široký rozsah problematiky, kterou starosta musí 

řešit a  přímý kontakt s  občany, kdy hned pozná, jestli rozhodl 

správně, či špatně. Oceňuje také možnost vnímat, jaký vliv má 

realizace úkolů na chod obce a zda se práce udělala správně a je 

pro obec přínosem.

Motivuje ho vidět spokojené občany, naslouchat jejich názorům 

a přáním. A pokud se na základě podnětů lidí podaří cokoliv dob-

rého udělat, těší ho spokojenost, která je vidět z výrazu a očí. Ta-

kový výsledek ho nabije a dodá mu sílu pokračovat.

Za  svůj největší úspěch ve  funkci starosty považuje mimo jiné 

titul „Vesnice Ústeckého kraje roku 2010“ či nastartování kulturní-

ho a společenského života do velkých rozměrů. Oceňuje rovněž 

spolupráci s  kolegy ze sousedních obcí, rozvinutí turistického 

a  rekreačního života v  obcích a  osadách, zateplení všech byto-

vých domů či záchranu kostela Stranná, kterému hrozilo zřícení.  

Statutární město 

Mgr. Jan Mareš

Primátor Chomutova Jan Mareš je ve funkci čtvrtým rokem. Nejvíc 

ho baví práce samotná a komunikace s lidmi, a to jak na politické, 

tak na manažerské úrovni. Sám o sobě říká, že není ryzím politi-

kem, stále se cítí být i  manažerem pro řízení týmu zaměstnanců 

magistrátu. Těší ho možnost pozitivně ovlivňovat jak budoucnost 

města Chomutov, tak veřejný život v obcích z pozice místopřed-

sedy Svazu měst a obcí ČR. Jeho motto zní: „Stranickost znamená 

stranit zájmu obce, respektive jejím občanům.“

Nejvíc ho motivují pracovníci magistrátu a zastupitelé, kteří mají 

chuť pokračovat ve  společné práci, ředitelé organizací města 

a  zástupci neziskového sektoru – sportovci, volnočasové a  jiné 

organizace, kteří ho podporují, aby šel dál. Paradoxně i opozice, 

které je třeba ukázat, že není vše černé a trvalou prací a aktivitou 

ji přesvědčit, že město jde dopředu.

Během období, co je primátorem Chomutova, se podařilo naplnit 

jak velké investiční akce, tak na  první pohled ne tolik viditelné, 

ale o to důležitější, body pro zlepšení práce úřadu a spokojenost 

občanů: zajistit úspory rozpočtu ve  výši 450 milionů Kč, otevřít 

nové sportovně kulturní a společenské centrum za 1,7 milionu Kč, 

oživit veřejná prostranství na sídlištích, získat několik národních 

cen za nastavení systému řízení kvality, za inovaci, prorodinnou 

politiku i městské noviny. 

Ceny veřejnosti „Nejlepší starosta 2010–2014“
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Naše poděkování patří také sponzorům:

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Ceny předsedy Svazu Dana Jiránka za mimořádný přínos pro Svazu

Starosta obce Čermná nad Orlicí 

Josef Bezdíček

Starosta obce Čermná nad Orlicí ve vedení Svazu působí od 

90. let 20. století. Kromě toho, že je místopředsedou Svazu, pra-

cuje současně také jako předseda Komory obcí, a to už 13 let.

Držitel ocenění za mimořádný přínos Svazu se vždy snažil pro-

sazovat zájmy obcí na venkově, nikoliv však na úkor měst. Hájil 

a hájí zájmy samospráv vůči ostatním orgánům tak, aby to pro-

spělo všem občanům.

Josef Bezdíček doslova 

říká: „Vždy jsem si byl vě-

dom ve vztahu ke Svazu 

tzv. Svatoplukových pru-

tů. Když budou všechny 

tři, tedy obce, města a 

statutární města, držet 

pohromadě a jednat spo-

lečně, nic je neohrozí.“

Starostou Čermné na 

Orlicí je Josef Bezdíček 

od roku 1990. 

Starosta městyse Klenčí pod Čerchovem 

Karel Smutný

Starosta městyse Klenčí pod Čerchovem je 19 let členem Kontrol-

ní komise Předsednictva Svazu, z toho je 11 let jejím předsedou.

Držitel ocenění za mimořádný přínos Svazu za svůj největší pří-

spěvek Svazu považuje snahu a nalézání kompromisů při kon-

fliktních situacích a překonání krizí. O významu a činnostech 

Svazu se vždy snažil a snaží informovat nejen kolegy, motivuje 

tak města a obce, aby se 

staly členy tohoto spole-

čenství samospráv.

Karel Smutný doslova 

říká: „Jsem hrdý na velký 

respekt, který má Svaz 

měst a obcí ČR v České re-

publice i v zahraničí.“

Klenčí po Čerchovem je 

členem Svazu od 90. let 

20. století, Karel Smutný 

je starostou tohoto měs-

tyse od roku 1990. 

Ještě jednou všem vítězům srdečně blahopřejeme!
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Potřebuje město svého architekta?

Otázkou postavení, 

působností a  náplní 

práce městského ar-

chitekta se v  úvod-

ním příspěvku zabý-

vala architektka Lucie 

Poláková z MMR, kte-

rá přítomné seznámi-

la s  přístupem jejich 

rezortu k  této otázce. 

Nejprve krátce shrnula závěry studie, kte-

rou na  základě zadání MMR zpracovala 

Společnost Petra Parléře. Ta se ve své ana-

lytické části zabývala tím, kolik měst s roz-

šířenou působností má svého architekta, 

který je jeho externím nebo interním za-

městnancem, nebo kolik měst má zřízen 

nějaký jiný útvar vykonávající tuto činnost. 

Bylo zjištěno, že architektů na  městech 

dnes působí asi 88, většina je externích, 

zhruba tři desítky interních a  někde pra-

cují architekti v  jiném odboru městského 

úřadu. 

Na  některých městech působí městští ar-

chitekti v rámci samosprávy, jinde v rámci 

státní správy. Jejich práce se ale pocho-

pitelně liší, a  to jak v  rozsahu činnosti, 

v  kompetencích, tak i  ve  vztahu k  městu 

a v neposlední řadě i ve  finančním ohod-

nocení. Oba modely ale fungují, mají svá 

pro i  proti. Jde spíše o  to, jak to kterému 

městu vyhovuje.

Jaký rozsah činnosti by měl 
městský architekt vykonávat?

Stanovit rozsah činnosti městského archi-

tekta není jednoduché. Zmíněná studie se 

pokoušela najít odpověď na  několik otá-

zek typu: Má být městský architekt garan-

tem koncepce vývoje města? Má být pro-

jektantem územního plánu? Má mít ve své 

působnosti i  obce ze správního obvodu? 

Má být projektantem regulačních plánů? 

Má stanovovat urbanistické, architekto-

nické a  estetické požadavky k  záměrům 

v  řízeních vedených stavebním úřadem? 

Odpovědi na  tyto  i  další otázky však ne-

lze stanovit jednoznačně, vždy půjde o to, 

Vyplatí se městu mít svého architekta? Jaké by měl mít povinnosti a jaké kompeten-

ce?  Mělo by jeho postavení být zakotveno např. ve stavebním zákoně? Na tyto a řadu 

dalších otázek se snažili najít odpověď účastníci semináře „Role městského architekta 

na rozvoji města“, který dne 16. září 2014 v pražských Letňanech organizoval Svaz. 

Ukázalo se, že pohledů na postavení městského architekta je více a diskusí se povede 

ještě hodně. V každém případě by se ale vždy mělo jednat o výraznou osobnost.  

v rámci jaké působnosti obce bude archi-

tekt svoji činnost vykonávat. Proto pro 

případné pevnější legislativní ukotvení 

pozice městského 

architekta bude 

nejprve nutné dojít 

k většinové názoro-

vé shodě nad okru-

hem jeho činností. 

Závěrem svého vy-

stoupení Lucie Po-

láková ještě infor-

movala o  přípravě 

novely stavebního 

zákona, v  součas-

né době se formu-

lují základní teze. 

Hlavním cílem no-

vely bude v  sou-

ladu s  programovým prohlášením vlády 

zjednodušit a  zrychlit povolovací řízení. 

Jednou ze základních tezí novely tedy je 

vydávat jedno rozhodnutí zahrnující 

všechna povolení potřebná k realizaci zá-

měru, což jistě ocení nejen starostové. 

V příštích měsících se práce na novele zin-

tenzivní, počátkem příštího roku by mohla 

přijít do  mezirezortního připomínkového 

řízení. 

Městský architekt musí být pře-
devším tvůrčí osobnost

O  své cenné zkuše-

nosti se s  účastníky 

semináře přijel po-

dělit Marek Janatka, 

který od  roku 2011 

působí jako externí 

architekt v  Chrudimi  

a  je zároveň zástup-

cem České komory 

architektů. I  on kon-

statoval, že právně a  profesně definovat 

roli městského architekta není vůbec jed-

noduché. Přesto je přesvědčen, že jeho 

úloha je velmi důležitá. Činností, které by 

mohl takový pracovník vykonávat, je vel-

mi mnoho. Funkci městského architekta 

ale také nelze paušalizovat. Jiný rozsah 

činnosti bude mít na  menším městě, jiný 

ve  velkém. A  jak už bylo řečeno, lišit se 

bude také z  hlediska právní formy spolu-

práce s  městem. Marek Janatka ale zdů-

raznil, že pojetí práce architekta by mělo 

být vždy komplexní a  mělo by zahrnovat 

nejen hledisko architektonické, ale také 

urbanistické, estetické, územně plánova-

cí, dopravní a další. A autorizované razítko  

architekta  ještě  nezajišťuje jeho kvalitu. 

Městský architekt by měl být osobnost, 

tvůrčí osobnost, která dokáže hovořit 

s  úředníky, zastupiteli i  občany. Praktic-

ké zkušenosti ukazují, že tam, kde je vůle 

ke  společnému a  komplexnímu postupu 

při rozvoji sídla, může činnost městského 

architekta fungovat i  ve  stávajících práv-

ních podmínkách.   

Slova architekta Janatky potvrdil i  další 

řečník Allan Gintel ze Společnosti Petra 

Parléře. Doplnil, že architekt se musí umět 

ohlížet do  minulosti, vnímat přítomnost, 

ale také umět hledět do budoucnosti. Bo-

hužel podle jeho zkušeností dnes mnoho 

mladých architektů toto neumí a  neumí 

ani jednat s  lidmi, vysvětlit jim přínos je-

jich architektonického návrhu a  obhájit  

před nimi svůj názor. Zastupitelé obcí si 

musí uvědomit, že architektura významně 

přispívá ke vzhledu měst. Pouze v hezkém 

a pro život přívětivém městě se občané cítí 

dobře, vnímají obec jako svůj domov, jsou 

patrioti a  napomáhají k  dalšímu rozvoji 

města. Architektura  tak pomáhá vytvářet 

pro lidi domov. V závěru Allan Gintel zdů-

raznil nutnost zlepšení vzdělávání na  fa-

kultách architektury, kde problematice 

městských architektů není v  současnosti 

věnován žádný prostor. 

Seminář moderovala a na jeho přípravě se podílela Květa Halano-
vá, starostka města Jílové u Prahy (u mikrofonu).
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Vedení města musí architekta 
především chtít

To potvrdila další z přednášejících Ivana Po-

pelová, náměstkyně primátora Českých Bu-

dějovic. Na jejich městě se dlouho zabývali 

rolí hlavního (městského) architekta a nyní 

tam funguje již jeden rok. Zatím má pozi-

ci konzultanta. I v Českých Budějovicích se 

dlouho rozhodovali, zda volit externistu 

nebo interního pracovníka. Nakonec se roz-

hodli pro externistu, pražského, který musí 

v Budějovicích trávit dva dny v rozmezí 14 

dnů a  jinak pracuje dle potřeby vzdáleně. 

Výběrová řízení nebyla jednoduchá, ale 

dnes jsou velmi spokojeni. Osvědčil se ze-

jména při architektonických soutěžích, kde 

je velmi důležitá příprava zadání soutěže 

a kvalitní řízení celého týmu, což doklado-

vala na  několika konkrétních příkladech. 

Architekt je i  velkou pomocí při řešení ve-

řejného prostoru. 

Na všechny zkraje položené otázky se tedy 

na  semináři odpovědět nepodařilo, v  ka-

ždém případě se ale ukázalo, 

že čím dál více lidem záleží 

na  svém okolí a  úloha archi-

tekta při budování zdravého, 

živého, ale také bezpečného 

a udržitelného města je nepo-

stradatelná. K tématu se proto 

určitě budeme vracet. 

Prezentace vystupujících najde-

te na našem webu.

Lenka Zgrajová

Jak řešit příhraniční kriminalitu? 

Projekt se snažil popsat specifickou situaci 

v  česko-německém příhraničí, geografic-

ky ohraničeném městy Varnsdorf, Nový 

Bor a  Hrádek nad Nisou na  české straně 

a městy a obcemi okolo Grosschönau, Oy-

bin a  Zittau na  straně německé a  vyvodit 

možná doporučení pro zlepšení dané situa-

ce. Příhraniční kriminalita opravdu existuje 

na  obou stranách česko-německé hrani-

ce. Na české straně však představuje spíše 

výjimku, neboť Němci páchají kriminalitu 

v  Čechách jen ojediněle (jedná se spíše 

o  přestupky). Na  německé straně hranice 

je situace mnohem odlišnější než na straně 

české, čeští občané zde páchají mnoho-

násobně více trestných činů a  přestupků 

než Němci v  českém příhraničí. Vzhledem 

k tomu, že míra příhraniční kriminality a její 

důsledky jsou na  obou stranách hranice 

rozdílné, i  vyplývající řešení jsou odlišná. 

Prvořadým úkolem německé územní sa-

mosprávy v  oblasti příhraniční kriminality 

je pokusit se o zajištění bezpečnosti svých 

občanů. Vzhledem k  absenci výslovných 

kompetencí obcí v bezpečnostní oblasti je 

však jejich role jen koordinační.

 

Příhraniční kriminalita Čechů je chápána 

jako důsledek dlouhodobě neřešených 

problémů, zejména sociálních. Základním 

důvodem kriminality v blízkosti hranice je 

podle oslovených zástupců české územ-

ní samosprávy především vysoká míra 

nezaměstnanosti v  popisované lokalitě. 

Navržená řešení se proto dotýkají přede-

vším české strany. Jedná se o  tato dopo-

ručení, která jsou také součástí výsledné 

studie. 

a) Registr přestupků

 Registr přestupků se jeví jako účinný 

nástroj zejména při opakovaných pře-

stupcích, kdy finanční sankce vzhledem 

ke  své neúčinnosti selhávají. Registr 

přestupků umožňuje, aby vícečetné 

spáchání vybraného přestupku (např. 

proti majetku) bylo následně posuzová-

no jako trestný čin. Smysl registru je tak 

nejen represivní, nýbrž i preventivní. 

b) Vedení evidence cizích státních pří-

slušníků, kteří spáchali přestupky 

na území ČR

 Tato evidence napomůže nejen k lepší-

mu přehledu o  osobách pocházejících 

z  té které země páchajících na  našem 

území přestupky, ale může být zákla-

dem pro jednání např. s Polskem o účin-

nějších společných bezpečnostních 

opatřeních. 

c) Harmonizace právních předpisů ať 

už trestního práva, ale i  právních 

předpisů v  oblasti životního pro-

středí (zákon o odpadech – výkupny 

kovů) a veřejného zdraví (podmínky 

pro konání techno party a  podob-

ných akcí, dostupnost farmaceutik 

pro výrobu drog)

 Poměrně častým jevem, a  to nejenom 

v  příhraniční oblasti, jsou krádeže ko-

vových součástí. Vzhledem k  legisla-

tivní úpravě v  Německu, kdy občané 

odevzdávají kovový odpad převážně 

do  sběrového systému obce, jsou krá-

deže zmíněného odpadu většinou dí-

lem obyvatel z  České republiky nebo 

Polska. Jedním ze zákonů, který by 

měl doznat změny, je tedy český zákon 

o odpadech, přesněji pak problematika 

týkající se výkupu kovů. Další oblasti, 

které je potřeba věnovat zvláštní po-

zornosti, je drogová problematika. 

d) Doporučení na Policii ČR

 Intenzivnější výměna informací mezi 

relevantními subjekty a větší medializa-

ce úspěchů.

Na  semináři, který projekt ukončil, se také 

hovořilo o  vymahatelnosti práva. Pokud 

postih za  přestupek nebo trestný čin není 

aplikován bezprostředně po  přestupku 

nebo trestném činu, ztrácí účinek. Navíc 

neexistují v přestupkovém zákoně ani alter-

nativní tresty, které by nahradily finanční 

sankci. Dále je také nezbytná spolupráce 

zástupců veřejné správy, proto účastníky 

zmiňovaného česko-německého semináře 

byla odsouhlasena deklarace o spolupráci. 

Studii, ve  které kromě popisu dané situa-

ce z  pohledu medií, policejních statistik, 

zprostředkovaného pohledu územní samo-

správy na jev příhraniční kriminality a zmi-

ňovaných doporučení řešení, naleznete 

na webových stránkách IURMO www.insti-

tut-urmo.cz – rubrika – Ostatní projekty.

Ing. Terezie Pačesová

IURMO, o. p. s.

I na tuto otázku se pokoušel najít odpověď Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí 

(IURMO) v projektu „Příhraniční kriminalita jako jedna z příčin xenofobie a návrhy 

řešení z perspektivy územní samosprávy“. Projekt, který mimo jiné poukázal na to, 

že každý devátý pachatel trestné činnosti, ke které loni došlo v blízkosti hranice na 

německé straně, byl z České republiky, podpořil některé legislativní změny, které 

dlouhodobě prosazuje Svaz. 
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Nový občanský zákoník: Služebnosti

Právo odpovídající věcnému břemeni se 

řadí mezi věcná práva k věcem cizím. Věc-

ná břemena slouží k tomu, aby oprávněný 

mohl využít určitou část užitné hodno-

ty cizí věci. Pro vlastníka věci to naopak 

znamená, že je povinen něco dát, konat, 

trpět nebo se něčeho zdržet. Podle svého 

obsahu dělí nový občanský zákoník (dále 

jen „NOZ“) věcná břemena na služebnosti 

a  reálná břemena. Služebnosti se od reál-

ných břemen odlišují tím, že služebnost 

spočívá v  povinnosti vlastníka věci něco 

trpět nebo něčeho se zdržet ve prospěch 

jiného, kdežto reálná břemena spočívají 

v povinnosti vlastníka věci oprávněné oso-

bě něco dávat nebo něco konat. 

Jelikož občanský zákoník stanovuje, že slu-

žebností může být zatížena jakákoliv věc, 

přičemž věcí rozumí občanský zákoník 

vše, co je rozdílné od osoby a slouží potře-

bě lidí (§ 489 NOZ), může být služebnost 

zřízena jak k  věci movité, tak nemovité, 

k věci hmotné i nehmotné. Služebnost lze 

rovněž zřídit i jen k části věci. Nově je pak 

možné, aby vlastník zatížil svůj pozemek 

služebností ve prospěch jiného svého po-

zemku.

Nabytí služebnosti

Služebnost lze nabýt několika způsoby, 

přičemž nejčastěji se nabývá smlouvou. 

Dále lze služebnost nabýt pořízením pro 

případ smrti, vydržením po dobu potřeb-

nou k  vydržení vlastnického práva k  věci, 

která má být služebností zatížena, roz-

hodnutím orgánu veřejné moci či přímo 

ze zákona. Je však třeba mít na  paměti, 

že služebnost k  věci, která je zapsána 

ve  veřejném seznamu (typicky katastru 

nemovitostí) vzniká až zápisem do  tako-

vého seznamu. V  případě věci nezapsané 

ve  veřejném seznamu služebnost vzniká 

již účinností smlouvy.

Pro zřízení služebnosti smlouvou se vyža-

duje písemná forma pouze v  případě, že 

jde o zřízení služebnosti k  nemovité věci 

(§ 560 NOZ). 

V tomto článku se v rámci pokračování série informací k dopadu rekodifikace soukromého 

práva na obce zaměříme na služebnosti a navážeme tak na předchozí informace poskyt-

nuté v čísle 7 letošního ročníku. Zatímco v předchozím článku jsme se věnovali důležitým 

historickým souvislostem a rozdílům mezi služebnostmi a reálnými břemeny jako dvěma 

členy velké rodiny věcných břemen, nyní se podíváme na institut služebnosti z blízka. Jak 

z praxe plyne, tento institut je využíván čím dál častěji a řadí se svojí četností ve vztahu 

k nemovitostem hned za kupní smlouvu, pacht, nájem a výpůjčku.

Na  tomto místě je také dobré připome-

nout, že k platnosti smlouvy o zřízení slu-

žebnosti vyžaduje zákon č. 128/2000 Sb., 

o  obcích (obecní zřízení) schválení zastu-

pitelstvem nebo radou obce. Schválení 

zastupitelstvem obce vyžaduje smlouva 

o  zřízení služebnosti, kterou třetí oso-

ba zřizuje služebnost ve  prospěch obce, 

schválení radou obce vyžaduje smlouva 

o zřízení služebnosti v případě, že má být 

zatížen obecní pozemek ve prospěch třetí 

osoby. Jestliže k  tomuto schválení v  pří-

slušném orgánu obce nedojde, je smlouva 

absolutně neplatná pro rozpor se záko-

nem. Zveřejnění záměru při zřizování věc-

ného břemene, ať už ve prospěch obce či 

na  její nemovitosti ve prospěch třetí oso-

by, se nevyžaduje.

Právní poměry ze služebnosti

Nový občanský zákoník stanovuje, že oso-

ba oprávněná ze služebnosti nese náklad 

na  zachování a  opravy věci, která je pro 

služebnost určena. Jedná se o  případy, 

kdy je k  výkonu služebnosti potřeba ně-

jaké věci, např. vodovodu nebo nádoby 

na  sběr dešťové vody. Užívá-li však tuto 

věc i  osoba povinná ze služebnosti, je 

povinna poměrně na  zachování a  opravy 

věci přispívat, není-li povinný ochoten se 

na  nákladech spojených s  údržbou věci 

podílet, musí se užívání věci zdržet.

Jestliže dojde ke změně rozsahu služebné 

nebo panující věci, sama služebnost se ne-

mění. Služebnost se nemění ani v případě, 

že dojde ke změně hospodaření na panu-

jícím pozemku. 

Zánik služebnosti

Služebnost zaniká trvalou změnou, pro 

kterou služebná věc již nemůže sloužit pa-

nujícímu pozemku nebo oprávněné oso-

bě, dohodou či uplynutím doby, na kterou 

byla služebnost zřízena. Osobní služeb-

nost zaniká také v  případě, že oprávněná 

osoba zemře. Při trvalé změně vyvolávající 

hrubý nepoměr mezi zatížením služebné 

věci a výhodou panujícího pozemku nebo 

oprávněné osoby se vlastník služebné věci 

může soudně domáhat omezení nebo zru-

šení služebnosti za  přiměřenou náhradu. 

Spojením vlastnictví panující a  služebné 

věci v  jedné osobě však služebnost neza-

niká. 

Ke  zrušení služebnosti, jež byla zapsána 

do veřejného seznamu, dochází až výma-

zem z tohoto seznamu.

Stručná charakteristika 
služebností výslovně 
upravených novým 
občanským zákoníkem

Služebnosti se dělí na služebnosti pozem-

kové a služebnosti osobní. Mezi služebnos-

ti pozemkové, které jsou výslovně uprave-

ny NOZ se řadí služebnost inženýrské sítě, 

opora cizí stavby, služebnost okapu, právo 

na svod dešťové vody, právo na vodu, slu-

žebnost rozlivu, služebnost stezky, průho-

nu a cesty a právo pastvy. Mezi služebnosti 

osobní výslovně upravené NOZ se pak řadí 

služebnost užívacího práva, požívacího 

práva a služebnost bytu (dožití).

Služebnost inženýrské sítě zakládá prá-

vo na vlastní náklady zřídit na služebném 

pozemku nebo přes něj vést vodovodní, 

kanalizační, energetické nebo jiné vedení, 

provozovat jej a udržovat. 

Opora cizí stavby je definována v  § 1269 

NOZ. Toto ustanovení stanoví, že ten, kdo 

je povinen nést tíži cizí stavby, přispěje 

také poměrně na udržování zdí nebo pod-

pěr, není však povinen k podpěře panující-

ho pozemku.

Principem služebnosti okapu je to, že 

vlastník pozemku má právo svádět dešťo-

vou vodu ze své střechy na cizí pozemek.

Právo na  svod dešťové vody umožňuje 

tomu, kdo toto právo má, svádět dešťovou 

vodu ze sousední střechy na  svůj poze-

mek. 

Právo na vodu zakládá právo na vodu na-

cházející se na cizím pozemku a také právo 

mít k ní přístup. 

Služebnost rozlivu zakládá vlastníku vod-

ního díla, které umožňuje řízený rozliv 

povodně, právo rozlévat na  služebném 

pozemku vodu. Tato služebnost taktéž 

zahrnuje právo vlastníka vodního díla mít 

a  udržovat na  služebném pozemku ob-

služná zařízení.

Na základě služebnosti stezky má oprávně-

ná osoba právo chodit po ní nebo se po ní 

dopravovat lidskou silou (např. na  kole) 
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a právo, aby po stezce jiní přicházeli k opráv-

něné osobě a  odcházeli od  ní nebo se lid-

skou silou dopravovali. Služebnost průhonu 

zakládá právo hnát zvířata přes služebný 

pozemek a právo jezdit přes pozemek jinými 

než motorovými vozidly. Služebnost cesty 

zakládá právo jezdit přes služebný pozemek 

jakýmikoliv vozidly, přičemž v  právu cesty 

není zahrnuto právo průhonu. 

Právo pastvy zakládá právo pást na  slu-

žebném pozemku zvířata. Toto oprávnění 

se vztahuje na každý druh hospodářských 

zvířat kromě prasat a drůbeže. 

Služebností užívacího práva se uživateli 

poskytuje právo užívat cizí věc pro jeho 

vlastní potřebu a potřebu jeho domácnos-

ti, přičemž uživateli nenáleží plody a užit-

ky věci. 

Služebností požívacího práva se poživateli 

poskytuje právo užívat cizí věc a brát z ní 

plody a užitky. 

Je-li zřízena služebnost bytu, platí vyvrati-

telná domněnka, že byla zřízena jako slu-

žebnost užívání. 

Mgr. Ludvík Matoušek

KVB advokátní kancelář s.r.o.

www.akkvb.cz

Na smysluplné projekty lze dotace čerpat 
– příklad dobré praxe

Vznik výzvy

Odbor řízení operačních programů MMR 

nabídl Svazu prostřednictvím Komise pro 

informatiku (KISMO) možnost vypsání jed-

né z posledních výzev z Integračního ope-

račního programu v oblasti podpory infor-

mačních technologií a  služeb pro města 

a  obce v  současném programovacím ob-

dobí. Podmínkou ze strany MMR také bylo, 

že výzva bude vypsána v  případě, bude-

-li o  ni mezi městy a  obcemi dostatečný 

zájem.

Členové KISMO dospěli k  názoru, že se 

začalo blýskat na lepší časy a bude připra-

vována výzva, která umožní částečně řešit 

i problémy samospráv. Doposud totiž stát 

přirozeně řešil svoje potřeby, případně 

přenesený výkon státní správy, který vyko-

návají obce. V této souvislosti členy komise 

požádal zástupce MMR o  informaci, které 

činnosti jsou požadovány, jejich četnost 

a v jakém finančním objemu by jednotlivé 

projekty mohly být. Tyto údaje pak byly 

zhodnoceny na MMR z hlediska financová-

ní z integrovaného operačního programu.

K  přípravě znění výzvy a  její následné re-

alizaci svojí činorodostí přispěl zejména 

Radek Brázda, člen KISMO. Inspirací pro 

něj byla nejen vypsaná výzva pro kraje, ale 

i nekonečné debaty s informatiky z jiných 

měst. Postupně si tak utvořil představu 

o  aktivitách, které by měla výzva obsa-

hovat, aby zahrnula potřeby co nejvíce 

obcí. Tak začala vznikat oficiální forma 

výzvy, jejímž cílem byla inovace posky-

tovaných služeb technologických center 

obcí s rozšířenou působností v návaznosti 

na  technologická centra krajů a  data sdí-

lená s  registry veřejné správy a  následná 

Úspěšná realizace výzvy č. 22 potvrdila zájem obcí o čerpání dotací na smysluplné projekty 

pokrývající skutečné potřeby obcí. K identifikaci potřeb v území přispěly obce samotné. 

konsolidace IT v  prostředí samosprávy. 

V  souladu s  uvedeným cílem byly určeny 

předpokládané oblasti podpory: 

- oblast konsolidace ICT služeb

- virtualizace IT technologií a služeb

- bezpečnost ICT 

Současně s  přípravou znění výzvy proběhl 

sběr dat uskutečněný prostřednictvím Sva-

zu a ve spolupráci se Sdružením tajemníků 

městských a  obecních úřadů. Z  předběžně 

projeveného zájmu ze strany obcí vyplynu-

lo, že řada obcí má zpracováno mnoho indi-

viduálních projektů, které navazují na  stát-

ní projekty. Byl čas vyhodnotit informace 

a sdělit zájemcům z celé České republiky, co 

bude následovat. Zda bude výzva vypsána 

a prezentovat její základní parametry.

Realizace výzvy

Výzva byla vypsána dne 14. února 2014 

s objemem finančních prostředků 250 mi-

lionů Kč. Následně pro velký zájem ze stra-

ny obcí dne 18. června 2014 došlo k  na-

výšení alokace finanční podpory z  ERDF 

z 250 mil. Kč na 400 mil. Kč. 

Vzhledem k  tomu, že MMR avizovalo, že 

nebude pořádat semináře pro příjemce 

dotací, zpracoval Radek Brázda tzv. „Rád-

ce“, který měl napomoci obcím k úspěšné-

mu dosažení na  evropské finance. Vznikl 

Rádce č. 1, který vysvětloval aktivity výzvy 

a snažil se zmapovat, co lze a co již nelze 

v  rámci výzvy pořídit. Následně na  zákla-

dě dotazů žadatelů na MMR vznikl oficiál-

ní seznam aktivit, které lze v  rámci výzvy 

realizovat. Tento seznam byl téměř shodný 

s  informacemi obsaženými v  Rádci. Byly 

připraveny i  další pokračování „Rádce“ 

(informace z  oblasti legislativy, typové 

projekty a  technologie), avšak z časových 

a  kapacitních důvodů MMR a  Centra pro 

regionální rozvoj již nebyly další části 

distribuovány mezi potenciální žadatele. 

Svou roli určitě sehrála i  šíře témat a  šíře 

možných technických a  technologických 

řešení, což vzhledem k  omezeným fi-

nančním možnostem výzvy mohlo lehce 

sklouznout k neefektivní lidové tvořivosti. 

Na  přání některých obcí s  rozšířenou pů-

sobností proto Radek Brázda zvolil návště-

vu kraje Jihomoravského, Olomouckého, 

Moravskoslezského, Jihočeského a  Plzeň-

ského, kdy vždy za  podpory informatiků 

kraje se konalo jednání obcí s  rozšířenou 

působností, v rámci kterého se řešily i pro-

blémy s výzvou.     

Závěrem lze zkonstatovat, že byla realizo-

vána první výzva, kterou žadatelé mohli 

přizpůsobit svým potřebám. Finanční pro-

středky z  evropského fondu investované 

do projektů v této výzvě byly využity efek-

tivně a ke spokojenosti obcí a jejich obča-

nů. A  to vzhledem nejen k  relativně krát-

kému časovému období, ve  kterém přišla 

na svět, ale také v počtu podaných žádos-

tí, jejichž počet dosáhl čísla 215. Tato vý-

zva může být příkladem pro další ústřední 

orgány v tom, jak úspěšně a efektivně lze 

vyhlašovat výzvy. 

Mgr. Miroslava Sobková

legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu



Proč otevřená data a jaký mají přínos pro veřejnou správu?

Zveřejňování dat přináší kromě prestiže 

i  důvěryhodnost úřadu. Je také možné mi-

nimalizovat četnost dotazů na  různé typy 

informací. Pokud bude možné propojit data 

s jinými úřady a subjekty, získáme další nové 

poznatky a pohledy. Naskýtá se zde možnost 

cesty, kdy informace, které se dnes předávají 

v listinné podobě, zasílají emailem nebo pře-

dávají přes různé portály, by stát mohl získat 

sám svojí aktivitou – možnost propojení dat 

s dalšími subjekty bez dalších nároků na ve-

řejnou správu.  

Otevřená data jsou data zveřejněná na inter-

netu, která musí být úplná, snadno dostup-

ná, strojově čitelná, zpřístupněná a dosažitel-

ná za jasně definovaných podmínek užití dat 

s  minimem omezení a  současně dostupná 

uživatelům při vynaložení minima nákladů.

Otevřená a propojitelná data

Již v  roce 2012 byly v  oblasti otevřených 

dat v České republice podniknuty aktivity 

v  rámci Partnerství pro otevřené vládnu-

tí. Jednou z  těchto aktivit byl i  vznik tzv. 

akčního plánu. Tento plán také mimo jiné 

stanovil zpřístupnění dat a informací, včet-

ně zajištění právní a technické otevřenosti 

dat, vytvoření infrastruktury otevřených 

dat a  jejich pravidel v  oblasti veřejných 

zakázek s  tím, že bude vytvořen a udržo-

ván katalog otevřených dat, který umožní 

snadné vyhledávání datových množin růz-

ných orgánů veřejné správy. Výsledkem 

akčního plánu bylo vytvoření katalogizace 

otevřených dat veřejné správy v České re-

publice a  metodiky publikace otevřených 

dat. Bližší informace lze nalézt na  www.

korupce.cz, pod rubrikou Partnerství pro 

otevřené vládnutí � Otevřená data. V této 

souvislosti je nutné upozornit, že do dneš-

ního dne centrální katalog otevřených dat 

nebyl zprovozněn.

Na  úrovni Evropské unie jsou otevřená 

data podporována směrnicí 2003/98/

ES o  opakovaném použití informací ve-

řejného sektoru a  novelizovanou směr-

nicí 2013/37/EU ze dne 26. června 2013. 

Směrnice stanoví, že členské státy do  18. 

července 2015 přijmou a  zveřejní právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí. Nejvýznamnější-

mi body novelizované směrnice jsou:

1. Obecná zásada:

 dokumenty (data), na které se směrni-

ce vztahuje, musí být v souladu s pod-

mínkami směrnice opakovaně použi-

telné pro komerční i nekomerční účely

2. Strojová čitelnost

 „Subjekty veřejného sektoru poskytují 

své dokumenty v  jakémkoliv již existují-

cím formátu nebo jazyce, a  pokud je to 

možné a vhodné, v otevřeném a strojově 

čitelném formátu spolu s  jejich metada-

ty. Formát i metadata by měla co nejvíce 

splňovat formální otevřené normy.“

Tato směrnice bude v  ČR realizována for-

mou změn zákonů č. 365/2000 Sb., o infor-

mačních systémech veřejné správy, část 

o  otevřených datech připravuje Minister-

V programovém období 2014–2020 vznikne povinnost orgánům veřejné moci, mezi které patří města a obce, aplikovat principy 

otevřených dat. V budoucnu se tedy otvírání dat a zveřejňování informací většina subjektů veřejné správy nevyhne.
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Vy se ptáte, my odpovídáme

Jednání kontrolního výboru

Dotaz:

Členové našeho kontrolního výboru by chtěli vědět: 

- zda je vhodné, aby jednání kontrolního výboru bylo veřejné, 

- zda je v souladu s platnou legislativou, aby se člen zastupitelstva zúčastňoval jednání kontrolního výboru neomezeně,

- zda v případě, kdy by bylo jednání kontrolního výboru neveřejné, může být zastupitel na jednání výboru přítomen z titulu funkce člena 

zastupitelstva a zda je oprávněn vstupovat do jednání výboru.

Ilustrace Monika Raisová

stvo vnitra, a zákona č. 106/1999 Sb., o svo-

bodném přístupu k informacím.

Ministerstvo vnitra představilo úkoly 

a harmonogram pro rok 2014, který před-

pokládá, že bude aktualizována metodika 

publikace otevřených dat, zpracován ka-

talog otevřených dat, vytvořeny a  zveřej-

něny výukové materiály a také školení pro 

zaměstnance orgánů veřejné moci, včetně 

metodické podpory pro vybrané orgány 

veřejné moci. Termín realizace projektu je 

plánován v termínu říjen 2014 až listopad 

2015.

Předpokládá se, že v programovém obdo-

bí 2014–2020 vznikne povinnost respek-

tovat a  aplikovat principy open data pro 

všechny relevantní subjekty.

Ing. Luděk Galbavý

člen Komise pro informatiku

Odpověď:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, upravuje 

problematiku výborů v ustanovení § 117 

a následujících. Ovšem jak zákon o obcích, 

tak ani žádný jiný právní předpis nestano-

vuje, zda se jednání výboru může účastnit i 

osoba, která není jeho členem. 

Znamená to tedy, že otázka veřejnosti, či ne-

veřejnosti jednání jakéhokoli výboru zastupi-

telstva obce bude ve většině případů záviset 

na volbě a potřebách daného výboru. Výbor 

si sám může stanovit jednací řád, kde budou 

stanoveny podrobnosti, nebo si v konkrét-

ním případě odhlasovat, zda jeho jednání 

bude veřejné, či neveřejné, nebo zda se jeho 

jednání může účastnit i jiná osoba. Pravidla 

pro jednání výboru může také závazně sta-

novit přímo zastupitelstvo obce, jež členy 

výborů volí a odvolává. Pravidla pro jednání 

výboru stanovená zastupitelstvem obce by 

měla pak před pravidly přijatými samotným 

výborem přednost.

K otázce veřejnosti jednání výboru lze po-

dotknout, že ve většině případů jsou jednání 

výborů z povahy věci neveřejná, a to z toho 

důvodu, že může docházet k projednávání 

záležitostí, které spadají pod ochranu např. 

osobních údajů nebo ochranu obchodní-

ho tajemství apod. Při zvážení veřejnosti, či 

neveřejnosti jednání kontrolního výboru je 

tedy nutno zvážit, jaké materiály budou pro-

jednávány.

Co se týká přítomnosti dalších osob (např. 

zastupitelů) na jednání kontrolního výboru, 

pokud tuto možnost nestanovilo výslovně 

zastupitelstvo obce, bude záležet vždy na 

kolektivní vůli samotného kontrolního výbo-

ru, zda cizí osoba (např. zastupitel) může být 

na jednání přítomna, případně zda může do 

jednání kontrolního výboru vstupovat, nebo 

nikoliv.
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Schvalování směrnic

Dotaz:

Musí směrnice (organizační řád, pracovní řád apod.) schválit zastupitelstvo obce nebo je to v kompetenci starosty? Vztahuje se na směrni-

ce nutnost vyvěšení na úřední desce?

Odpověď:

V případě vnitřních organizačních předpisů 

a směrnic obecně platí, že pokud tyto do-

kumenty neobsahují záležitosti, jejichž roz-

hodování je vyhrazeno zastupitelstvu obce 

podle ustanovení § 84 a § 85 nebo radě obce 

podle ustanovení § 102 zákona o obcích 

(nebo případně pokud schválení konkrét-

ním obecním orgánem nestanovuje zvlášt-

ní zákon), tak jejich schvalování spadá pod 

tzv. zbytkovou pravomoc podle ustanovení 

§ 102 odst. 3 zákona o obcích, kdy rozho-

dování přísluší primárně radě obce, zastu-

pitelstvo obce si ovšem může rozhodování 

vyhradit. V obcích, kde se rada obce nevo-

lí, vykonává její pravomoc starosta obce. 

V případě mnoha směrnic, jež svým obsa-

hem nespadají pod vyhrazené pravomoci 

obecních orgánů, může být praktické de-

legování schvalovací pravomoci na obecní 

úřad. Schvalování směrnic vztahujících se 

k zaměstnancům obce pak přísluší na zákla-

dě ustanovení § 103 odst. 2 písm. b) starosto-

vi, který plní úkoly zaměstnavatele.

Co se týká vašich konkrétních příkladů:

1. Schvalování organizačního řádu je vyhra-

zenou pravomocí rady obce podle ustano-

vení § 102 odst. 2 písm. o) – schválení tedy 

bude v obci bez rady příslušet starostovi, 

zastupitelstvo obce si schválení může též 

vyhradit.

2. Schvalování pracovního řádu bude spa-

dat především pod pravomoc starosty 

obce, který plní vůči zaměstnancům úkoly 

zaměstnavatele. V obcích, kde je zřízena 

funkce tajemníka obecního úřadu, plní 

funkci zaměstnavatele vůči zaměstnancům 

zařazeným do obecního úřadu tajemník, 

vůči ostatním zaměstnancům starosta – 

v takovém případě by k určení pravomoci 

záleželo na skutečnosti, na jaký okruh za-

městnanců by se pracovní řád vztahoval. 

Zastupitelstvo obce si ale schvalování pra-

covního řádu může z pozice nejvyššího or-

gánu obce vždy vyhradit.

Souhrnně lze tedy konstatovat, že pokud 

jste obcí bez rady, postačí schválení všech 

vámi uvedených směrnic starostou. Směrni-

ce ovšem mohou být schváleny i zastupitel-

stvem obce. Povinnost zveřejňovat směrni-

ce na úřední desce obce zákon nestanovuje.

Proplacení nevyčerpané dovolené starosty

Dotaz:

Jsem starostkou 12 let a z pracovních důvodů jsem si nemohla vybrat dovolenou (60 dnů staré dovolené). Dá se toto proplatit, když končí 

volební období? Zastupitelé by byli rádi, aby obec tuto dovolenou proplatila. Chtěla bych se ujistit, zda je toto možné.

Odpověď:

Jako uvolněné starostce vám může být na žá-

dost proplacena nevyčerpaná dovolená pou-

ze za rok 2013. Možnost proplacení nevyčer-

pané dovolené nelze rozšířit na  dovolenou, 

kterou jste nevyčerpala v  letech roku 2013 

předcházejících. Oprávnění požádat o  pro-

placení nevyčerpané dovolené se ze zákona 

týká pouze případů, kdy se dovolená převádí 

z příslušného roku na rok následující (princi-

piálně se tedy neproplácí dovolená za starší 

období než předcházející rok).

Vzhledem k  tomu, že možnost proplacení 

nevyčerpané dovolené spadá mezi tzv. zbyt-

kové pravomoci, rozhodnutí přísluší radě 

obce (starostovi v obci, kde se rada obce ne-

volí); rozhodnutí si však může vyhradit i za-

stupitelstvo obce.

Převádění a proplácení dovolené uvolněné-

mu členu zastupitelstva obce je upraveno 

v  ustanovení § 79 odst. 5 zákona o  obcích. 

„Jestliže si uvolněný člen zastupitelstva obce 

nemohl dovolenou nebo její část vyčerpat 

v  průběhu příslušného kalendářního roku, 

převádí se mu tento nárok do  následujícího 

kalendářního roku. V  takovém případě může 

uvolněný člen zastupitelstva též požádat obec 

o  náhradu měsíční odměny za  nevyčerpanou 

dovolenou.“

Nárok na  dovolenou z  příslušného období 

tedy přechází do  roku následujícího, a  po-

kud k  tomuto dojde, je zastupitel opráv-

něn požádat o  vyplacení náhrady odměny 

za  nevyčerpanou dovolenou. Na  výplatu 

náhrady sice není právní nárok, ale přísluš-

ný orgán, kterým je rada obce podle §102 

odst. 3 (pokud si zastupitelstvo tuto pra-

vomoc nevyhradí), může rozhodnout, že 

zastupiteli bude tato náhrada vyplacena.

Konkrétně ve vašem případě je zcela v pořád-

ku, pokud vám obec proplatí nevyčerpanou 

dovolenou za rok 2013, protože tato se pře-

vedla do následujícího roku a vy jste opráv-

něna o proplacení požádat. Co se ale týká do-

volené z  let roku 2013 přecházejících, např. 

z  roku 2011 a  2012, proplacení, dle našeho 

názoru, již možné není. Z dikce výše citované-

ho ustanovení lze totiž dovodit, že oprávnění 

zastupitele o proplacení požádat se vztahuje 

pouze na přechod dovolené vzniklé v přísluš-

ném roce do roku následujícího. Pro výplatu 

náhrady za  nevyčerpanou dovolenou z  let 

roku 2013 předcházejících tedy není v záko-

ně opora, a protože se v zásadě i zde jedná 

o nakládání s veřejnými prostředky, tato ná-

hrada vám vyplacena být nemůže.

Dotazy zpracovalo

Informačně poradenské centrum 

pro zastupitele
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Ze zahraničních aktivit

Zkusíme rozhýbat ledy v zahraniční spolupráci?

Po  jednáních zástupců Svazu s  ČRA jsou 

nyní podmínky mnohem více přijatelné 

pro obce a  města, neboť Svazu se poda-

řilo vyjednat snížení procentuální výše 

kofinancování v  rámci zmíněného dotač-

ního titulu ze 40 % na  10 %. Hlásit by se 

města a  obce měly třeba také i  proto, že 

mohou prohloubit spolupráci se svými 

partnerskými městy/obcemi, které se na-

cházejí v  prioritních zemích české zahra-

niční politiky. Rozvojová pomoc může být 

základem pro další návazné aktivity našich 

měst a obcí, které pomohou kulturní i eko-

nomické výměně a rozvoji bilaterálních či 

multilaterálních vztahů na naší municipál-

ní úrovni.

Česká rozvojová agentura (ČRA) vyhlásila 16. září 2014 nové výběrové řízení v rámci dotačního titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů 

a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR“ pro rok 2015, do kterého se mohou  hlásit obce a města. Proč by měly? 

Podmínky jsou mnohem přijatelnější.

Projekty podávané v  rámci této dotační 

výzvy by měly primárně cílit na podporu 

partnerských institucí místní správy a sa-

mosprávy v cílových zemích, na podporu 

subjektů občanské společnosti či insti-

tucí kulturního, sociálního, zdravotního, 

vědeckého a  výzkumného charakteru. 

Aktivity v  rámci projektů by měly být 

zaměřeny na  přenos know-how, sdílení 

zkušeností s  ekonomickou a  společen-

skou transformací a  posilování kapacit 

good governance. Výzva je otevřena do 

5. listopadu 2014. Bližší informace týka-

jící se dotační výzvy naleznete na webo-

vých stránkách www.partnerskamesta.cz.

Váš zájem o  čerpání prostředků z  ČRA je 

velmi významný pro další jednání a hledá-

ní prostředků pro zahraniční činnost obcí, 

které by šlo čerpat na  zahraniční aktivity  

mimo naše napjaté obecní a  městské roz-

počty. Proto předem děkujeme všem, kteří 

se o to pokusí a vydají se na vskutku pionýr-

skou cestu  intenzivnější rozvojové činnosti 

českých měst a obcí v zahraničí.

Robert Zeman

předseda Komise pro zahraniční spolupráci 

místostarosta města Prachatice

 

Šárka Řechková, oddělení vnějších vztahů 

Kanceláře Svazu

Delegace České republiky do Výboru regionů schválena vládou

Výbor regionů je poradním orgánem Ev-

ropské unie, jehož hlavním smyslem je 

konzultovat dopad legislativních návrhů 

a  politik na  samosprávy v  členských ze-

mích. Výbor regionů tvoří 353 členů a 353 

náhradníků z  řad místních a  regionálních 

samospráv ze všech 28 členských zemí, 

kteří jsou nominováni na základě volené-

ho mandátu v  krajských nebo obecních 

samosprávách. Českou republiku repre-

zentuje 12členná delegace, ve  které šest 

členů zastupuje obce a města a šest členů 

jsou zástupci krajů. Výbor regionů pracuje 

v  pětiletých funkčních obdobích, z  nichž 

jedno právě končí a  od  ledna 2015 začne 

nové. 

Města a obce budou od ledna 2015 ve Vý-

boru regionů reprezentovat tito zástupci:

• Mgr. Ondřej Benešík, starosta Strání

• MUDr.  Štěpánka Fraňková, primátorka 

Pardubic

• RNDr. Tomáš Hudeček, primátor Prahy

• Ing. Dan Jiránek, primátor Kladna

Na základě návrhu Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR navrhla ministryně Věra Jourová nominovat pro nové funkční 

období Výboru regionů 2015–2019 dvanáct členů a dvanáct náhradníků do národní delegace ČR. Na základě souhlasu vlády 

ze dne 15. září 2014 může ministr zahraničních věcí předat, prostřednictvím Stálého zastoupení České republiky při EU v Bru-

selu, návrhy nových členů a náhradníků generálnímu tajemníkovi Rady EU a od počátku příštího roku tak může nová delegace 

začít fungovat.

• Ing.  Petr Osvald, zastupitel města 

Plzně

• Ing.  Oldřich Vlasák, zastupitel Hradce 

Králové

Náhradníky v  části delegace nominované 

Svazem jsou:

• Mgr. Jan Mareš, primátor Chomutova

• Pavel Branda, starosta obce Rádlo

• Ing.  Sylva Kováčiková, zastupitelka Bí-

lovce

• Ing.  Bc.  Robert Zeman, místostarosta 

Prachatic

• Václava Zelenková, místostarostka 

obce Račiněves

• Václav Novotný, zastupitel hl. m. Prahy

Členové a náhradníci nezastupují svá měs-

ta a obce, ale samosprávy České republiky 

obecně. Jsou to lidé, kteří mají s prací v ev-

ropských institucích praktické zkušenosti, 

zároveň mají bohaté zkušenosti z  půso-

bení v  samosprávě a  jsou dobře jazykově 

vybaveni, aby se mohli plnohodnotně za-

pojit do  činnosti komisí a  orgánů Výboru 

regionů, např. formou vypracování zprávy 

k projednávanému bodu. 

V  této oblasti mají české obce již své 

úspěšné zástupce. Starosta obce Rádlo 

Pavel Branda, působící v  české delegaci 

jako náhradník, byl zpravodajem ke  sta-

novisku týkající se Fondu solidarity EU, 

který nabývá na  důležitosti v  době, kdy 

jsou obce a města stále častěji zasahovány 

povodněmi. Brandovo stanovisko navrh-

lo klíčové reformy, které zvýší efektivitu 

Fondu a umožní lépe pomáhat zasaženým 

obcím a  městům. Mezi návrhy bylo např. 

prodloužení lhůty na  použití prostředků 

z Fondu z 12 na 18 měsíců, což mnohem re-

alističtěji odpovídá potřebám obcí při ob-

nově poničené infrastruktury a  majetku. 

Návrhy Výboru regionů byly zapracovány 

do konečné podoby opatření a schváleny 

Evropským parlamentem v dubnu 2014. 

Mgr. Gabriela Hůlková

odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu
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Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů

Srpnové jednání Legislativní komise se tentokráte kona-

lo díky pohostinnosti starosty Vladimíra Tancíka v Oticích. 

Součástí zasedání byl i bohatý doprovodný program, mj. 

návštěva Magistrátu statutárního města Opavy, s jehož his-

torií nás seznámil tajemník magistrátu Tomáš Elis, návštěva 

evakuačního centra Opavy nebo též výrobny zelí ZP Otice.

Hlavním tématem samotného zasedání byla chystaná novela zá-

kona o obcích, a to zejména možná úprava některých pravomocí 

vyhrazených obecní radě. K samotné novele má dojít především 

z důvodu sladění zákona s novým občanským zákoníkem.

Legislativní komise, 26. – 27. srpna 2014, Otice

Přítomní se seznámili s navrhovanou implementační strukturou 

Strategického rámce rozvoje veřejné správy a s popisem jednot-

livých strategických cílů, které budou předmětem rozpracování 

do  akčních plánů v  rámci činnosti jednotlivých řídících výborů 

zřizovaných Ministerstvem vnitra. Vrcholným orgánem je zřízená 

Rada vlády pro veřejnou správu, v  které bude Svaz zastupovat 

Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseku. Dalším tématem byl 

Projekt podpory meziobecní spolupráce v současné fázi rozpra-

cování. Zmíněno bylo volitelné téma Administrativní podpory 

malých obcí, pracovně nazývané „Servis samosprávám“, jehož 

smyslem je na  bázi meziobecní spolupráce poskytovat malým 

obcím (neuvolněným starostům) určitý servis (pomoc a podpo-

ru) v oblastech právní podpory, ekonomické agendy, dotačního 

managementu, organizace veřejných zakázek apod.

Následná diskuse vyvolala celou řadu názorů na  reformu ve-

řejné správy. Zejména byl akcentován názor, že v Radě pro ve-

řejnou správu a  podřízených pracovních skupinách nebudou 

adekvátně zastoupeny ostatní resorty. Diskutoval se také názor 

na  vytvoření standardu dostupnosti veřejných služeb v  území 

i standardizaci úkonů a výkonové financování ve veřejné sprá-

vě. Zmíněna byla nedokončená reforma centrální státní správy, 

kritika padla na sociální reformu. 

V další části si přítomní vyslechli informaci o postupu prací na ná-

vrhu novely zákona o pozemních komunikacích, která má dopad 

na  fungování obcí zejména v ohledu přenosu pravomocí silnič-

ních správních úřadů. Dle novely by mělo dojít k přesunu těchto 

kompetencí ze všech obcí I a  II pouze na obce III.  Svaz s  tímto 

nesouhlasí a materiál tak bude předkládán do vlády s rozporem.

Pracovní skupiny obcí II. a III. typu, 2. září 2014, Praha

Na začátku září zasedala Energetická komise a Komise životního 

prostředí. Jedním z hlavních témat jednání obou komisí byla no-

vela zákona o odpadech, kterou v těch dnech projednával Senát 

a  následně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a  která mimo 

nové povinnosti v  oblasti třídění odpadů (povinnost odděleně 

sbírat kovy a biologicky rozložitelný komunální odpad) navrho-

vala také zákaz výkupu kovů od fyzických nepodnikajících osob 

a pro podnikatelské subjekty pouze bezhotovostní platební styk. 

Obě komise o  tomto tématu dlouze diskutovaly. Dalším téma-

tem byla novela vyhlášky o  ochraně dřevin a  povolování jejich 

kácení a  novela zákona o  ochraně zemědělského půdního fon-

du. Na obou komisích byly také prezentovány průběžné výsledky 

projektu Meziobecní spolupráce z  oblasti odpadového hospo-

dářství a na Energetické komisi navíc i příklady dobré praxe z ob-

lasti energetiky. Energetická komise dále diskutovala o  novele 

energetického zákona a problematice smluv se společností RWE. 

Komise životního prostředí projednávala ještě novelu zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a zákona o ochraně 

přírody a krajiny. 

Energetická komise, 3. září 2014, a Komise životního prostředí, 4. září 2014, Praha



Úvodem jednání vystoupili hosté z MPSV - ředitel odboru sociál-

ních služeb David Pospíšil a vedoucí oddělení financování sociál-

ních služeb Linda Maršíková, kteří informovali o aktuálním vývoji 

legislativního procesu novely zákona o sociálních službách – po-

slaneckými výbory byla novela doporučena 

do 2. čtení. S přítomnými členy pak diskutovali 

problematiku přechodu financování na  kraje, 

kritéria pro přidělení alokace, hovořili o střed-

nědobém plánu rozvoje sociálních služeb, 

síti poskytovatelů sociálních služeb (nedo-

jde k  jejímu omezování) atd. Přítomní se také 

dozvěděli, že novou povinností obce vůči 

kraji bude v souladu s § 94 písm. e) předávat 

kraji informace, které jsou důležité pro síť po-

skytovatelů sociálních služeb. Kraj bude mít 

povinnost tyto informace zohledňovat. Stát 

prostřednictvím MPSV pouze stanoví obecní 

mantinely pro oblast poskytování sociálních 

služeb, konkrétnosti bude určovat kraj. Za  tři 

roky by mělo ale dojít k úplné změně systému financování. Závě-

rem tohoto bodu David Pospíšil seznámil přítomné s předpokláda-

ným harmonogramem. Během měsíce září by všechny kraje měly 

schválit své metodiky (Svaz apeluje na jejich jednotnost), do října 

bude vyhlášeno řízení pro podávání žádostí pro poskytovatele. 

Během října proběhne hodnocení žádostí krajem, který souběž-

ně vše bude podávat na MPSV. Dojde ke schválení předpokláda-

ného rozdělení prostředků dle stanovených pravidel ze strany 

MPSV. Jakmile bude známa alokace ze státního rozpočtu, začne 

kraj napočítávat a  schvalovat výše dotací. Do  března 2015 musí 

kraje uzavřít smlouvy s poskytovateli, protože nově kraj nepřidě-

luje již formou rozhodnutí, ale formou smlouvy s poskytovatelem. 

Ihned po uzavření smluv bude kraj vyplácet finanční prostředky.

V další části jednání byly podány informace z Generálního ředi-

telství Úřadu práce ke zlepšení situace v problematice sociálních 

dávek. Náměstkyně Zdeňka Cibulková mimo jiné konstatovala, 

že od roku 2012 úřady práce poskytují veškerý dávkový systém. 

V roce 2014 se předpokládá vyplacení více než 70 miliard korun. 

Nutně by potřebovaly další personální navýšení, a  to až o 1900 

zaměstnanců. Usnesením vlády č. 595 ze 14. 7. 2014 ale dostaly 

navýšení o  600 pracovníků, přičemž další dostanou, až během 

jednoho roku prokáží úspory, což staví úřady práce do velmi těž-

ké situace. Základ pro zlepšení situace v obcích vidí náměstkyně 

v zaměstnanosti. Dávky jsou pouze opatřením v nepříznivé situa-

ci, nikoliv řešením. Na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse.

Členové byli dále seznámeni s projektem Ženy a muži v rovnová-

ze, s postupem prací na projektu Podpora meziobecní spoluprá-

ce, o postupu realizace projektu Mapy bez bariér atd. 

Sociální komise, Komise pro zdravotně postižené občany 

a Pracovní skupina pro fi nancování sociálních služeb, 5. září 2014, Praha

Členové Komory obcí se sešli na společném zasedání s členy Ko-

mory obcí Združenia miest a obcí Slovenska. Jednání se tentokrát 

konalo na české straně, v Kuníně. Pozornost účastníci setkání vě-

novali především programovému období 2014–2020 s důrazem 

na  Program rozvoje venkova 2014–2020, diskutovány byly ale 

i obecné společné problémy místních samospráv.

Ve  společném prohlášení členové obou komor deklarují, že při 

přípravě programovacího období 2014+ budou podporovat ze-

jména vytváření vhodných podmínek pro čerpání finančních 

prostředků pro obce. Společně budou prosazovat průběžné fi-

nancování již realizovaných projektů, přijetí opatření zaměřené 

na  budování a  rekonstrukce základní infrastruktury, jako jsou 

např. místní komunikace, chodní-

ky, kanalizace či vodovody, a  sní-

žení administrativní zátěže v  rámci 

celého procesu řízení. Dále budou 

podporovat vytváření partnerských 

vztahů při řešení společných projek-

tů v  rámci přeshraniční spolupráce 

a vytváření nových pracovních míst.

Druhou velmi diskutovanou oblastí 

byla otázka svobodného přístupu 

k  informacím. Zde se obě strany 

shodly, že budou prosazovat sni-

žování dosud narůstající byrokracie 

při naplňování úloh vyplývajících 

z  platné legislativy pro územní sa-

mosprávy.

Komora obcí, 10. – 11. září 2014, Kunín
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Komise se zabývala především projektem systémové podpory 

inkluzívního vzdělávání v ČR. Tento projekt v sobě zahrnuje tři 

oblasti, které jsou pro školství zásadní. Jde jednak o Katalog 

podpůrných opatření, se kterým počítá novela školského záko-

na, dále o vypracování 22 metodik podle specifických potřeb 

žáků pro asistenty pedagoga včetně 

standardu asistenta pedagoga a nako-

nec i o další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Diskutovalo se především 

o financování, protože stávající stav je 

nesystémový, kdy např. žáci se zdra-

votním znevýhodněním nemají vůbec 

žádnou podporu a žáci se sociálním 

znevýhodněním zase jen z dotací. 

Velmi diskutabilní je povinnost sta-

vebních a technických úprav, zde je 

nutné trvat na podpoře státu. Členové se nakonec 

rozhodli projektu vyjádřit podporu. Zazněla také 

informace z kulatého stolu k financování regionál-

ního školství, který proběhl 8. září 2014.  Nepočítá 

se s přílivem financí v příštích letech, nicméně od 

1. ledna 2015 dostanou zaměstnanci škol přidáno 

o 3,5 % a MŠMT by mělo hradit nemocenskou.

Školská komise, 11. září 2014, Praha

Informace o  současném vývoji plnění Strategie bezpečnosti 

silničního provozu podal komisi Martin Farář, vedoucí oddě-

lení BESIP Ministerstva dopravy. Upozornil přitom na  sou-

běh dopravní výchovy při MD a  MŠMT, které má na  program 

dopravní výchovy 300 mil. Kč, zatímco MD disponuje pouze 

16,5 mil. Kč. Snahou Martina Faráře je vytvoření dlouhodo-

bé koncepce – mediální kampaně, větší koordinace s  kraji 

atd. Připomněl, že byla znovuobnovena činnost Rady vlády 

pro bezpečnost provozu, kde bude mít i  Svaz svého zástup-

ce. Následně seznámil přítomné se statistikami dopravních 

nehod v  jednotlivých krajích. Hovořilo se i  o  cyklodopravě, 

pro kterou zatím není adekvátně připravena infrastruktura. 

Je také stále nedořešena otázka financování bezpečnosti sil-

ničního provozu, velká odpovědnost a  náklady leží na  obcích. 

Dále byli přítomní informováni 

o  tom, že do  připomínkového řízení 

byla dána Zpráva o postupu otevírá-

ní trhu veřejných služeb v  přepravě 

cestujících v oblasti dálkové a nadre-

gionální dopravy, která upravuje 

možnost liberalizace trhu železnice 

v ČR v dalších několika letech. Na vlá-

du pak půjde návrh novely zákona 

o  pozemních komunikacích, která 

má dopad na  fungování obcí ze-

jména v  ohledu přenosu pravomocí 

silničních správních úřadů – viz také 

z jednání PS obcí II. a III. typu. 

Dopravní komise, 12. září 2014, Praha

Dalším bodem jednání byla problematika životního prostředí, 

především pak oblast odpadového hospodářství, ve  které se 

čeští i slovenští starostové shodli na prosazování  respektování 

předpisů a bránění vytváření vlastní interpretace těchto před-

pisů ze strany kompetentních orgánů.

Závěrem přítomní hovořili o  zvážení možné spolupráce Zduže-

nie miest a obcí Slovenska a Svazu měst a obcí České republiky 

na projektu Meziobecní spolupráce.

Uvedené požadavky budou členové obou komor prosazovat 

prostřednictvím kompetentních ústředních orgánů státní správy 

i  dalších odpovědných orgánů. Společné prohlášení podepsali 

Josef Bezdíček, předseda Komory obcí SMO ČR, a Viera Krakov-

ská, předsedkyně Komory obcí ZMOS.
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Kontrolní komise se standardně vyjadřovala k podkladovým 

materiálům připraveným na jednání Předsednictva – viz str. 4, 5. 

Nejprve si vyslechli průběžnou informaci k realizaci projektu 

Podpora meziobecní spolupráce (doporučili přitom Předsed-

nictvu, aby v rámci organizačního celku Svazu bylo pouze jedno 

vedení, které by řídilo obě kanceláře), a dále informaci o rea-

lizaci projektu Odpovědný zastupitel. Doporučili, aby Příručka 

člena zastupitelstva, která se v rámci tohoto projektu připravu-

je, byla vydána v nákladu 9 tisíc kusů s tím, že do každé členské 

obce by byly zaslány dva kusy, do nečlenské jeden. Pozornost 

komise byla upřena pochopitelně především ke zprávě o hos-

podaření Svazu k 1. pololetí – byla hodnocena kladně a dopo-

ručena Předsednictvu k přijetí. Stejně tak návrh rozpočtu na rok 

2015. Obě tyto hlavní zprávy komentovala výkonná ředitelka 

Jana Vildumetzová. 

Přítomní se dále zabývali možnou změnou sídla Svazu (Svaz v této 

věci spolupracuje se společností Procházka & Partners) a zamýš-

lenou obměnou vozového parku Svazu. Doporučili, aby obměna 

byla provedena za stávající služební vůz Škoda Superb a se společ-

ností Škoda Auto projednána nejvýhodnější varianta financování.

Další materiály připravené na Předsednictvo pak vzali na vě-

domí a souhlasili s navrženými usneseními. Naplánována byla 

i další zasedání komise, která by se měla konat v termínech: 

20. ledna 2015, 7. dubna 2015, 9. června 2015, 22. září 2015 

a 10. listopadu 2015. Po zasedání Kontrolní komise provedla Jar-

mila Pavlíková a Karel Smutný kontrolu pokladny – bez závad.

Kontrolní komise, 16. září 2014, Praha

V úvodu jednání vystoupil host Tomáš Hülle, ředitel Prague Sum-

mer School. Hovořil o  možnostech spolupráce mezi českými 

a čínskými municipalitami. Mimo jiné uvedl, že Čína je z pohledu 

Evropanů velmi specifická a platí zde od-

lišná pravidla při dojednávání spolupráce 

jak mezi obchodními, tak i  veřejnopráv-

ními subjekty. Předpokladem úspěšné 

spolupráce je navázání osobních vztahů 

a přátelské přijetí čínského partnera. Ofi-

ciální obchodní mise a  fóra nepřinášejí, 

co se týče výsledků, velký efekt. Násled-

ná diskuse se zaměřila na  otázky, zda je 

spolupráce mezi českými samosprávami 

a  čínskými partnery reálná a  ve  kterých 

oblastech by byla možná. Z  debaty vy-

plynulo, že očekávání investic do českých 

měst je spíše nad možnosti samospráv, 

a to z důvodů velkých objemů těchto in-

vestic. Konkrétní zkušenosti přidal staros-

ta Kutné Hory Ivo Šanc. 

Druhá část jednání byla věnována aktivitám Svazu a MZV v ob-

lasti zahraniční rozvojové spolupráce. MZV zastupovala Veroni-

ka Hirzel z odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. 

Mimo jiné poznamenala, že v  současnosti není v  možnostech 

ministerstva vytvořit dotační schéma pro obce a  města, které 

by pod zastřešením Svazu pomohlo realizovat individuální pro-

jekty českých měst a  obcí. Na  druhou stranu MZV vyšlo vstříc 

v  podobě snížení kofinancování v  existujícím dotačním titulu 

na podporu aktivit v této oblasti pro obce a kraje, a to ze 40 % 

na 10 %. Komise poté schválila plán svých aktivit a aktivit Svazu 

v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce na příští rok.

Garantka komise Gabriela Hůlková se-

známila přítomné také s  plánovaným 

vyhlášením otevřené výzvy Norských 

fondů na podporu spolupráce českých 

a  norských samospráv. Výzva s  aloka-

cí 80 tis. EUR bude vyhlášena 16. října 

a obce budou moci předkládat své žá-

dosti až do prosince 2016 nebo do vy-

čerpání alokace. Kancelář Svazu bude 

napomáhat obcím při zprostředková-

ní vhodného norského partnera, a  to 

ve spolupráci s norským svazem měst 

a obcí. 

Následně byl představen projekt Ženy 

a muži v rovnováze a několik věcí bylo 

prodiskutováno i v bodě různé. 

Komise pro zahraniční spolupráci, 18. září 2014, Praha
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� V Ý Z V A 

Zapojte se do Registru sítí veřejné správy

Začátkem srpna 2014 začal fungovat Registr sítí veřejné správy. 

Provozuje ho Kraj Vysočina a je dostupný na adrese www.registr-

siti.cz. Vznikl v návaznosti na Memorandum o podpoře výstavby, 

rozvoje a využívání telekomunikačních sítí veřejné správy, které 

před časem podepsalo Ministerstvo vnitra ČR, Asociace krajů ČR 

a Svaz měst a obcí ČR.

Smyslem registru je sdílet data o sítích, do kterých se mohou při-

pojit další orgány a organizace veřejné správy, či na jejich základě 

mohou vzájemně spolupracovat při výstavbě a propojování sítí, 

a tím ušetřit peníze. Čím více subjektů se do registru zapojí, tím 

větší úspora se dá očekávat. Zapojte se i vy.  

Pro vstup do registru je nutná registrace uživatele a organizace. 

Poté je možné zadávat a zveřejňovat údaje o sítích, které orga-

nizace veřejné správy vlastní nebo si pronajímá a  provozuje, či 

zadat poptávku trasy nebo datového spojení.

V případě dotazů se lze obrátit na Petra Pavlince, 

garanta Registru sítí, na e-mailu: pavlinec.p@kr-vysocina.cz, 

tel.: 564 602 104. 

� O Z N Á M E N Í 

Pět nejúspěšnějších zvítězilo v soutěži Cesty městy 

Třináctý ročník soutěže Cesty městy zná své vítěze. V úterý 16. září 2014 předala 

Nadace Partnerství na slavnostním vyhlášení v Semilech ocenění pěti nejlepším 

městům a obcím, které se tak mohou stát příkladem v péči o bezpečnost dopravy. 

Připomeňme si, že soutěž Cesty městy je klání realizovaných dopravních 

projektů zaměřených na zklidňování dopravy a zvyšování bezpečnosti jejích 

účastníků. Jejím cílem je zviditelnit a odměnit města a obce za realizaci kvalit-

ních dopravních projektů, které se mohou stát inspirací pro ostatní. A kdo se 

stal letos vítězi?

Základní kategorie:

Kategorie Bodová řešení: 

město Čelákovice za projekt Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe

Kategorie Liniová řešení: 

město Tábor za projekt Revitalizace Tismenického údolí - II. et.

Kategorie Plošná řešení: 

město Nový Bydžov za projekt Přestupní terminál v Novém Bydžově

Hlavní ceny partnerů soutěže:

Vítěz Zvláštní ceny časopisu Moderní obec: 

město Nový Bydžov za projekt Přestupní terminál v Novém Bydžově

Vítěz Zvláštní ceny společnosti ŠKODA AUTO: 

město Veselí nad Moravou za projekt Stezka pro chodce a cyklisty Tyršova ulice-

-železniční přejezd Zarazice

Čestné uznání:

Držitel „Čestného uznání Hodnotící komise za  nadstandardní přístup k  infor-

mování veřejnosti v  rámci projektu Plošné zklidnění dopravy v  Praze 8-Karlíně“ 

– hl. m. Praha

Čelákovice

Tábor

Nový Bydžov
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Bezplatná právní poradna

V rámci projektu Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodár-

nou obec byly spuštěny služby Odborného poradenského centra 

pro obce. Tým právní poradny je připraven zodpovědět vaše dotazy 

nyní nově i v dalších oblastech souvisejících s chodem obce, jako 

např. svobodný přístup k informacím, pracovní právo, správní řád, 

stavební zákon, uzavírání smluv podle nového občanského zákoní-

ku a další. 

Bezplatná právní poradna je vám k dispozici každý pracovní den od 

12 do 20 hodin na telefonním čísle 226 257 505 nebo písemně na 

e-mailu poradna@odpovednyzastupitel.cz.

Více informací najdete na webových stránkách 

www.odpovednyzastupitel.cz. 

� O Z N Á M E N Í 

Vesnicí roku 2014 jsou Kateřinice na Vsetínsku

Vítězem jubilejního dvacátého ročníku soutěže a nositelem titu-

lu Vesnice roku 2014 se stala obec Kateřinice ze Zlínského kraje. 

Druhé místo obsadila obec Ořechov z  Kraje Vysočina a  na  tře-

tí příčku dosáhla obec Nová Hradečná z  Olomouckého kraje. 

Výsledky celostátního kola soutěže byly již pošesté vyhlášeny 

v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního festivalu dětských 

folklorních souborů Písní a  tancem, který se konal ve  dnech 

19. až 21. září 2014.

V  letošním roce se do  soutěže přihlásilo celkem 306 obcí ze 

třinácti krajů České republiky. Všechny přihlášené obce byly 

v  průběhu měsíce května a  června navštíveny a  hodnoceny 

krajskou komisí. Obec, která v  kraji získala zlatou stuhu, tedy 

prvenství, postoupila do  celostátního kola. Třináctka finalis-

tů byla navštívena a  hodnocena celostátní komisí první týden 

v  září. Všechny vítězné obce měly na  svou prezentaci čtyři 

hodiny a měly co ukazovat. Takže jako každý rok komise měla 

vskutku velmi náročnou práci. Rozhodování nebylo snad-

né. V  čele komise stál starosta z  vítězné obce loňského roční-

ku Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček. Podle něj rozhodla 

lidskost.

Celostátní komise udělila také koláčovou cenu, za  nejlepší do-

mácí koláče, a to obci Kostelec z Plzeňského kraje. V rámci celo-

státního kola komise dále rozhodla o udělení putovního poháru 

Folklorního sdružení. Ten v letošním roce získala jihočeská obec 

Úsilné za podporu folklorního souboru Lučina, dětského folklor-

ního souboru Palouček, dále za snahu o uchování doudlebských 

krojů, písní, tanců a zvyků a za vyhledávání nových přístupů k ob-

novení činnosti lidového divadelního souboru. 

Kateřinští měli opravdu velkou radost…      




