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Milí čtenáři,
je po volbách, na radnicích vznikly nové ko-
alice a v čele měst a obcí v době, kdy listopa-
dový ins vychází, je mnoho nových lidí. vě-
řím, že nejen noví představitelé samospráv 
přinesou „čerstvý vítr“. budou se snažit zlep-
šovat situaci ve městech a obcích, zvyšovat 
kvalitu života obyvatel a také navazovat na to 
dobré, co začali jejich předchůdci. kontinuita 
a inspirace zdařilými nápady a projekty z mi-
nulosti má rozhodně smysl, nejen v  tomto 
případě totiž platí slova klasika: „stavte na ra-
menou obrů.“

věřím tak, že bude i nadále pokračovat osvěd-
čená spolupráce s  českou poštou. stávající 
vychází z  memoranda uzavřeného v  roce 
2011, které se mimo jiné týká projektu pošta 
partner. podle podepsaného dokumentu má 
pošta půl roku dopředu informovat starosty 
o  připravovaném jednání k  formě poštovní 
obsluhy a  neměnit se na  franšízu bez sou-
hlasu představitele samosprávy. s  vedením 
pošty průběžně řešíme také novelu záko-
na o  poštovních službách, důležité přitom 
je, aby přinesla alespoň částečnou úhradu 
nákladů, které pošta poskytuje na  základě 
objednávky státu. rovněž by měla, a to tak, 
jak je to dnes, zůstat zachována síť poboček 
a poštovní služby. pošta je zejména v malých 
obcích jakýmsi přirozeným centrem, na které 
mají lidé nárok a které potřebují pro spoko-
jený život. 

podobně je to s  hasiči, službou pro občany 
zásadní v  souvislosti s  bezpečností. měli by 
být v  rozumné dojezdové vzdálenosti tak, 
aby v  případě požáru byli na  místě co nej-
dříve. významnou roli hrají také hasiči dob-
rovolní, pro které je třeba vytvářet takové 

podmínky, aby i oni byli tzv. po ruce. spolky 
včetně těch hasičských přitom v obcích fun-
gují také jako organizátor společenského 
a kulturního života, legislativa by na to měla 
myslet a život jim usnadňovat, nikoliv ztěžo-
vat. problémy jsou dnes bohužel například, 
co se týče pořádání plesů, kdy spolky pro to 
musí mít koncesi na prodej alkoholu, i když 
to není jejich hlavní činností, ani podstatou 
plesu či jiné akce. Dostáváme se tak k pod-
statě mého úvodníku, kterou lze shrnout jed-
noduchou větou: „ve všech oblastech lidské-
ho konání by měla platit rozumná pravidla.“ 
zákony by měly stanovovat jasné mantinely, 
ve kterých se pohybovat, chránit a pomáhat 
veřejnosti, nezvyšovat administrativu a také 
reagovat na  aktuální potřeby společnosti 
s využitím všech výdobytků moderního svě-
ta vědy a techniky. 

pokrok jednoduše nezastavíš, proto ve svazu 
chápeme, že je mimo jiné třeba změnit pravi-
dla týkající se vynětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu. ale proč je měnit radikálně, 
když se mnoho z  dosavadního či dřívějšího 
nastavení osvědčilo? určitě by měla zůstat 
zachována výjimka týkající se rodinných 
domů, protože kdyby byla zrušena tak, jak 
chystaná novela zákona předpokládá, mohlo 
by to být likvidační pro malé obce. také by 
města a obce měla mít možnost více dispo-
novat výnosy z poplatků za vynětí ze země-
dělského půdního fondu. Dnes jsou ze 75 % 
příjmem státního rozpočtu, z 15 % příjmem 
rozpočtu státního fondu životního prostře-
dí a z 10 % příjmem rozpočtu obce, v jejímž 
obvodu se odnímaná půda nachází. svaz na-
vrhuje osvědčené rozdělení 50:10:40 tak, jak 
tomu bylo před novelou v roce 2010.    

asi jste si všimli, že často zmiňuji malé obce. 
laskavý čtenář promine, že nemohu popřít 
svůj původ a dřívější působení jako starosta 
čermné nad orlicí a  trvající předsednictví 
v komoře obcí svazu. neznamená to však, že 
ty menší protežuji. ve vztahu ke svazu jsem 
si jednoznačně vědom tzv. svatoplukových 
prutů: „když budou všechny tři, tedy obce, 
města a statutární města, držet pohromadě 
a  jednat společně, nic je neohrozí.“ v  brzké 
době můžeme dát společně najevo názor 
třeba na  financování samosprávy. na  Xvii. 
celostátní finanční konferenci, která se usku-
teční 4. a  5. prosince 2014 v  hotelu clarion 
v  pražských vysočanech. srdečně vás na  ni 
zvu. nové, staronové i  bývalé představitele 
měst a obcí. Je totiž důležité společně hájit 
zájmy samosprávy vůči ostatní orgánům tak, 
aby to prospělo všem občanům. 

Josef Bezdíček
místopředseda Svazu měst a obcí ČR 

předseda Komory obcí     
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Aktuality ve zkratce

l	Spolupráce Svazu s Českou 
poštou bude pokračovat

 6. říjen 2014, Praha
pokračování dosavadní spolupráce při 
jednání s  obcemi a  podpora projektu 
pošta partner, to byly základní body vý-
sledků jednání mezi zástupci komory 
obcí svazu a generálním ředitelem české 
pošty martinem elkánem. připomeňme 
si, že česká pošta a svaz podepsaly v roce 
2011 memorandum o  vzájemné spo-
lupráci při řešení pobočkové sítě české 
pošty v  malých obcích. v  tomto memo-
randu se pošta zavázala informovat sta-
rosty o připravovaném jednání o změně 
formy poštovní obsluhy v rámci projektu 
pošta partner půl roku dopředu. a  dále 
bylo dohodnuto, že se žádná pošta ne-
změní na  franšízu bez souhlasu starosty 

obce. podle generálního ředitele mar-
tina elkána vzájemná spolupráce vyho-
vuje oběma stranám a pošta v ní, stejně 
tak jako svaz, chce i  nadále pokračovat. 
sdělil, že v současné době probíhá revi-
ze projektu a podmínek, za které smluvní 
partneři poštovní služby poskytují. 
na schůzce se jednalo ale také o novele 
zákona o  poštovních službách. martin 
elkán v  této souvislosti uvedl, že česká 
pošta poskytuje na  základě poštovního 
zákona tzv. univerzální službu a  jen ná-
klady na ni činí ročně více než 1,7 miliar-
dy korun. novela poštovního zákona by 
měla zajistit úhradu alespoň části těchto 
nákladů, které pošta poskytuje na  zá-
kladě objednávky státu. místopředseda 
svazu Josef bezdíček ujistil, že v této věci 
může pošta počítat zase s podporou sva-
zu. pro obce je totiž velice důležité zacho-
vání pobočkové sítě, zejména pak služeb 
v současné podobě. kroky k novele záko-
na o  poštovních službách, které jedno-
značně nastaví další fungování této sítě, 
svaz považuje za velmi potřebné.

l	Zaměstnanci veřejných  
služeb dostanou přidáno

 15. říjen 2014, Praha
vláda schválila návrh novely nařízení 
vlády předložený ministryní práce a  so-
ciálních věcí michaelou marksovou, kte-
rým se od  1. listopadu 2014 zvýší pla-
tové tarify pro zaměstnance veřejných 
služeb a správy o 3,5 %, tedy v průměru 
asi o 650 kč. vláda se k tomuto kroku roz-
hodla z důvodu dlouhodobého poklesu 
reálných platů v  důsledku inflace. tarify 
se naposledy plošně zvyšovaly před pěti 
lety. v roce 2011 navíc došlo k úsporným 
opatřením v platech zaměstnanců oproti 
roku 2010.
novela ruší zvláštní způsob určování pla-
tového tarifu, který umožňoval zaměst-
navateli určit zaměstnanci tarif v rozpětí 
platových tarifů stanovených pro nej-
nižší až nejvyšší platový stupeň přísluš-
né platové třídy. staronově se navrhuje, 
že takový zvláštní způsob u  obecních 
úřadů bude možný pouze u zaměstnan-
ců zařazených do  1. až 5. platové třídy. 
v  souvislosti s  projednáváním návrhu 
zákona o státní službě se vláda zavázala, 
že se ve veřejných službách a správě vrá-
tí k  systému stanovení platových tarifů 
na základě obecně uznávané zásady, po-
dle které se zkušeností roste výkonnost. 
zvláštní způsob určení platových tarifů 
bude zachován v míře a z důvodů uplat-
ňovaných před rokem 2011.
současně se navrhuje pro rok 2015 zvýšit 
platové tarify o 3,5 % ve všech stupnicích, 
tedy pro všechny zaměstnance veřej-
ných služeb a  správy. pro cca 144 tisíc 
zaměstnanců, jejichž platy jsou financo-
vány z  rozpočtů územních samospráv-
ných celků, by představovalo uvedené 
navýšení od 1. ledna 2015 částku ve výši  
cca 1,1 mld. kč, tj. včetně příslušenství  
cca 1,5 mld. kč. 

l	Vláda schválila Strategii 
politiky zaměstnanosti

 15. říjen 2014, Praha
vláda projednala klíčový dokument re-
sortu práce a sociálních věcí, tzv. „strate-
gii politiky zaměstnanosti do roku 2020“. 
Jejím smyslem je přispět k  naplnění 
národních cílů, které si česká republi-
ka stanovila v  návaznosti na  strategii  
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Vážení zastuPItelé,

přemýšlel jsem, o čem napsat 
tento pravidelný sloupek k ev-
ropským tématům. V Bruselu 
totiž graduje boj o nové euro-
komisaře, rozdělení moci eu-
roúředníků, a na chvíli se tak 
pozastavil nekonečný proud 
nařízení, směrnic a rozhod-
nutí. Moje pozornost byla 
v posledních týdnech navíc 
plně zaměstnána děním u nás 
doma, na Hradecku a Bydžovsku. Stejně jako Vy 
mám za sebou komunální volby, na rozdíl od vět-
šiny z Vás mám za sebou i volby senátní. Rozhodl 
jsem se proto udělat výjimku a poprvé a naposledy 
se podělit s vámi o to, jak jsem měl možnost vést 
volební kampaň.
Na úvod se sluší říci, že mě voliči poslali do obec-
ního zastupitelstva u nás doma, ve městě Hradec 
Králové. S celkovým ziskem 3028 hlasů jsem pře-
skočil na naší kandidátce z pátého místa na první. 
Dalo by se říci slušný výsledek, přestože doba, kdy 
jsem jako primátor za ODS dostával přes deset tisíc 
hlasů, je už dávno pryč. V senátních volbách jsem 
se 7524 hlasy postoupil do druhého kola, kde mi 
ani 8613 hlasů nestačilo na zisk mandátu senátora. 
Chtělo by se říci: čest poraženým, sláva vítězům.
Během kampaně jsem za poslední měsíc a půl najel 
přes dva a půl tisíce kilometrů a navštívil všech 66 
obcí našeho senátního obvodu, některé z nich i ně-
kolikrát. Snažil jsem se vždy setkat a popovídat si se 
starosty i zaměstnavateli, navštívil jsem vždy rad-
nici, stejně jako místní firmy a podnikatele. Mohu 
tak objektivně konstatovat, co obce u nás nejvíce 
trápí. V první řadě je to i dvacet pět let po sametové 
revoluci nevyhovující infrastruktura, zejména pak 
místní komunikace a chodníky. Někde je problém 
s čištěním odpadních vod či modernizací vodo-
vodu, jinde se zase potřebují zbavit venkovského 
„brownfieldu“, tedy chátrajícího a rozpadajícího 
se objektu. Někde řeší nedostatek mateřských škol, 
jinde zase bojují, aby udrželi oba stupně základní 
školy. V neposlední řadě se tu a tam opakovaly 
problémy s nepřizpůsobivými občany a volání sta-
rostů, aby se s tím už konečně něco udělalo. Přes-
tože tedy máme v našich městech a obcích ještě pár 
bílých míst, musím hrdě prohlásit, že takových 70 
procent obcí je opravdu hezkých, 15 procent je pak 
doslova vyšperkovaných. A těm zbývajícím je třeba 
pomoci.
Jsem rád, že volební souboje, kterých jsem se zú-
častnil, proběhly v duchu fair play, že jsme se vzá-
jemně nenapadali a že i na ulici v kampani byly 
diskuse více věcné než emotivní. Přeji našemu 
senátorovi, primátorovi i starostům a starostkám 
jednotlivých obcí, aby se jim dařilo, aby místo, kde 
žijí, i nadále vzkvétalo. To stejné přeji i Vám všem.

Ing. Oldřich Vlasák
místopředseda Svazu pro evropské záležitosti
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evropa 2020. Jedná se o zvýšení celkové míry 
zaměstnanosti věkové skupiny občanů 20 až 
64 let, zvýšení zaměstnanosti žen, starších 
lidí a  o  snížení nezaměstnanosti mládeže 
a osob s nízkou kvalifikací.
strategie identifikuje problémové oblasti 
trhu práce a navrhuje opatření na řešení. tím 
určuje zaměření intervencí ovlivňujících trh 
práce. problémovým okruhům odpovídá čle-
nění strategie na čtyři priority:
•	 podpora	přístupu	k  zaměstnání,	 zejména	

pro skupiny ohrožené na trhu práce,
•	 podpora rovnosti žen a  mužů na  trhu  

práce,
•	 podpora	přizpůsobení	podniků	a zaměst-

nanců změnám a potřebám trhu práce, 
•	 rozvoj	veřejných	služeb	zaměstnanosti.
vlastní materiál vychází zejména z  koncep-
ce politiky zaměstnanosti 2013–2020, která 
byla vypracována mpsv v  první polovině 
roku 2013, a jeho součástí je i rozsáhlý ana-
lytický rozbor stavu trhu práce, přístupů poli-
tiky zaměstnanosti, její účinnosti a efektivity, 
zhodnocení souladu s  ostatními politikami 
a  strategickými dokumenty, a  to jak na  ná-
rodní úrovni, tak úrovni evropské unie. Defi-
nuje hlavní problémové okruhy českého trhu 
práce. 
Díky přijetí strategie bude možné rozpra-
covat detailněji konkrétní nástroje a  pro-
gramy politiky zaměstnanosti. mpsv počítá 
s  finančním zabezpečením opatření uvede-

ných ve strategii ze dvou zdrojů, ze státního 
rozpočtu a  z  evropského sociálního fondu, 
v  rámci operačního programu zaměstna-
nost, které se v současné době zpracovávají. 
podle stávajícího výhledu státního rozpočtu, 
rozpočtové kapitoly mpsv na aktivní politiku 
zaměstnanosti, lze předpokládat roční nákla-
dy ve výši cca 1,5 mld. kč.

l	Tisíce volných pracovních míst 
v databázi ÚP ČR

 29. říjen 2014, Praha
během ledna až září letošního 
roku absolvovali zaměstnanci 
Úřadu práce čr celkem 12 539 
monitorovacích návštěv u firem 
a obecních úřadů. výsledkem je lepší zmapo-
vání situace na trhu práce v regionech, vyšší 
informovanost zaměstnavatelů, přesnější 
zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstna-
nosti (apz) a  tisícovky volných pracovních 
míst v databázi Úp čr, která zaměstnavate-
lé plánují v  nejbližší budoucnosti obsadit. 
intenzívnější a  proaktivní komunikaci se 
zaměstnavateli pomohlo nastartovat perso-
nální posílení Úp čr v oblasti zaměstnanosti. 
Jedná se o pracovníky, kteří působí výhrad-
ně v  terénu a  komunikují nejen s  uchazeči, 
ale také s místními firmami a samosprávou. 
v popisu jejich práce je individuální a aktivní 
přístup ke všem složkám trhu práce. cílem je 
firmy informovat o  nástrojích apz, ale také 

získat co nejvíce informací o  stavu a  oče-
kávaném vývoji zaměstnanosti v  regionu, 
tedy o plánovaném propouštění či přijímání 
zaměstnanců. Jde o  údaje, které pomáhají 
v  analýze budoucího vývoje zaměstnanosti 
a  potřeb zaměstnavatelů. Hlavním plusem 
monitorovací činnosti je, že se veškeré údaje 
dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměst-
navatelům a ti se mohou obrátit na konkrét-
ního zástupce úřadu práce. zájem projevují 

i  o  pomoc při realizaci výběro-
vých řízení. 
praxe sklízí skutečně velký 
ohlas. v  případě firem bodují 
společensky účelná pracovní 
místa, v případě obcí pak hlav-

ně veřejně prospěšné práce. ideální je, když 
se podaří tzv. spárovat konkrétní volné pra-
covní místo, které v  rámci monitoringu za-
městnavatelé nahlásí, a konkrétního vytipo-
vaného uchazeče z evidence Úp čr. už více 
než 10 let spolupracuje s Úřadem práce čr 
např. obecní úřad v němčovicích. za tu dobu 
mohl, díky podpoře v rámci veřejně prospěš-
ných prací, zaměstnat už několik set svých 
občanů. Jejich práce je dlouhodobě na obci 
vidět. Je upravená, čistá, pracovníci zvládají 
drobné zahradnické práce, práce v obecních 
lesích, v  útulku pro psy, v  odpadovém hos-
podářství atd. to také přispělo svým dílem 
k  tomu, že obec byla vyhlášena v  loňském 
roce vesnicí plzeňského kraje roku 2013. 

XVII. ročník Celostátní FInanČní KonFeRenCe se blíží 
Generální partner:

partneři:

Již v minulých číslech našeho zpravodaje jsme vás informovali o přípravách na další ročník 
celostátní finanční konference. podrobný program jste mohli najít v ins č. 10/2014, veškeré 
informace ale pochopitelně najdete i na našem webu. 

Připomeňme si nejdůležitější:
finanční konference se bude letos poprvé konat v Clarion Congress hotel Prague (freyo-
va 33, praha 9), ve dnech 4. a 5. prosince 2014. 
zabývat se budeme jako vždy hospodařením obcí a aktuálními tématy z oblasti financo-
vání. Účast přislíbili i přední politici – premiér bohuslav sobotka, 1. místopředseda vlády 
pro ekonomiku a ministr financí andrej babiš, jeho náměstci lukáš Wagenknecht a simo-
na Hornochová, náměstkyně ministra vnitra adriana krnáčová a další. k významným řeč-
níkům bude jistě patřit také advokát tomáš sokol, který bude přednášet na téma trestní 
odpovědnosti volených zástupců obcí, či marie kostruhová z ministerstva vnitra, která se 
zaměří na výkonový model financování přenesené působnosti. zajímavých témat ale bude 
mnohem více – daňové změny v  roce 2015, připravovaný systém odměňování starostů, 
nový zákon o veřejných zakázkách nebo čerpání prostředků z evropských fondů. akci bude 
moderovat martin veselovský.

Přihlásit na konferenci se můžete prostřednictvím našeho webu, po  registraci je třeba 
uhradit účastnický poplatek – bližší informace opět viz webové stránky. upozorňujeme, že 
odpolední program prvého dne jednání bude probíhat paralelně, a je proto třeba si vybrat, 
kterých přednášek se chcete zúčastnit (po úhradě účastnického poplatku budete osloveni 
prostřednictvím e-mailu). 

Neváhejte a přijeďte se dozvědět zajímavé a užitečné informace.
Těšíme se na vaši účast.
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Předsednictvo Svazu
přeDseDnict vo svazu se seŠlo k mimořáDnému zaseDání 2. říJna 2014 v praze

Mimořádné Předsednictvo  
jednalo o rozpočtu svazu

Do nočních hodin jednalo 2. října 2014, tedy v předvečer rady 
svazu, předsednictvo. mezi devíti hlavními body, o kterých se 
na mimořádné schůzi debatovalo, zazněly mimo jiné informace 
o pokračujícím rozšiřování členské základny svazu nebo záštitě, 
která se poskytne 19. ročníku mezinárodní vodohospodářské 
výstavě vodovody-kanalizace. Hlavním tématem jednání byl 
však rozpočet. 

příjmy a výdaje svazu tak, jako je to v jiných organizacích, se 
musí řešit na základě plánu. musí ale také reagovat na aktuální 
dění a případné důvodné ad hoc požadavky. přitom je samo-
zřejmě třeba respektovat pravidla účelného, hospodárného  
a efektivního nakládání s finančními prostředky. s tímto zámě-
rem předsednictvo svazu schválilo na svém 48. jednání přesun 
peněz, a tedy potřebnou úpravu rozpočtu ještě v letošním roce, 
a také návrh rozpočtu na rok 2015. Úpravy souvisely zejména 
s projekty – podpora meziobecní spolupráce a odpovědný 
zastupitel. mimo jiné zaznělo, že je třeba věnovat pozornost 
nákladům, které si projekty žádají, a rovněž s příslušnými mini-
sterstvy, které jsou řídicími orgány konkrétních projektů, řešit 

případné finanční přesuny tak, aby se maximálně využily finan-
ce z eurofondů.    
 
i když už jsou známy výsledky historicky prvního ročníku sou-
těže „nejlepší starosta/primátor 2010–2014“, související práce 
svazu – jak bylo zřejmé i z mimořádného zasedání předsednic-
tva – nekončí. připravuje se studijní cesta starostů do Štrasbur-
ku, kam vítězné představitele samosprávy pozval europoslanec 
Jiří pospíšil. má se uskutečnit v prosinci u příležitosti plenárního 
zasedání evropského parlamentu za účasti cca 25 lidí. ti by měli 
mimo jiné navštívit právě zmiňované jednání europarlamentu. 

i na mimořádné 48. schůzi nechyběly informace o aktuálním dění. 
třeba o tom, že má dojít ke schůzce vedení svazu se zástupci minis-
terstva financí v souvislosti s konsolidační vyhláškou. s tou předsed-
nictvo před nějakou dobou vyslovilo nesouhlas. protože tento článek 
vychází v době, kdy už jsou známy závěry jednání, je možné říci, že se 
svazu podařilo domluvit kompromisní řešení. postupná konsolidace 
účetních dat je důležitá, komplexně ji však lze provést teprve poté, 
co budou systémy plně funkční, srozumitelné a města a obce budou 
moci konsolidovaná zjištění využívat i pro své potřeby.        

Mgr. Štěpánka Filipová
mediální zastoupení a manažer publicity Svazu 

Rada Svazu
r a Da  s va z u  J e D n a l a  3 .  ř í J n a  2014  n a  p r a Ž s k é m  m aG i s t r át u

na  mimořádné jednání předsednictva, které se konalo ve  večer-
ních hodinách o den dříve – viz výše, navázalo jednání rady svazu. 
i zde k hlavním projednávaným bodům patřily průběžné informace  
o realizaci svazových projektů. první se týkala už tradičně projektu 
podpora meziobecní spolupráce, kde členové rady dostali detailní 
zprávu o oficiálních setkáních volených zástupců, přípravě strategic-
kých dokumentů v území, o harmonogramu legislativních úprav atd. 
ze strany členů rady bylo upozorněno na souběh tohoto projektu 
s  projektem, který zhruba o  rok později začalo realizovat sdruže-
ní místních samospráv, jelikož eu pochopitelně neproplácí peníze 
na  projekty se stejným či velmi podobným záměrem. ředitel pro-
jektové kanceláře Jaromír Jech na to reagoval, že podle posledních 
informací má sms za úkol předložit řídicímu orgánu podklady, z kte-
rých by mělo vyplynout, že se jedná o jiný projekt, s jinými cíli. 

rada svazu pak vzala na  vědomí informace o  realizaci projektu 
odpovědný zastupitel, v  rámci něhož se nyní finišuje s přípravou 
příručky pro člena zastupitelstva obce. rada svazu v  této souvis-
losti schválila uvolnění prostředků z rezervního fondu svazu ve výši  
260 tis. kč, aby bylo možno příručku v tištěné podobě rozeslat ales-
poň po jednom výtisku na všechny obce (projekt počítá pouze s tře-
mi tisíci publikací). ke stažení bude příručka samozřejmě na strán-
kách svazu. Jednalo se i  o  další aktivitě projektu, a  to o  právním 
poradenství, které členové rady považují nyní za obzvlášť důležité 
– na radnicích lze po volbách očekávat mnoho nových zastupitelů, 
kteří si budou muset poradit s mnoha novými zákony.  

ke klíčovým bodům jednání rady patřily také materiály ekonomické 
povahy, které uvedla výkonná ředitelka svazu Jana vildumetzová.  
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nejprve to byla zpráva o hospodaření svazu k 30. červnu 2014, 
kde upozornila na  některé úpravy, ke  kterým došlo především 
v  souvislosti s  „menšími“ projekty svazu, jako jsou Horizontis 
nebo Ženy a  muži v  rovnováze (o  projektech jsme informovali 
v předchozích číslech zpravodaje). předložila i aktuální rozbor hos-
podaření k 31. srpnu. rada vzala oba na vědomí bez připomínek. 

největší pozornost ale byla věnována návrhu rozpočtu svazu, 
kterým se svaz bude řídit v roce 2015. přítomní měli možnost pro-
studovat si skutečně velmi podrobně rozpracovaný návrh včetně 
upozornění na některá úskalí. rozpočet byl sestaven jako vyrov-
naný, ovšem s tím, že schodek bude kompenzován převodem z re-
zervního fondu svazu (z přebytku hospodaření minulých let). ten 
se tedy sníží na 21 463 857,73 kč. nejvýznamněji je rozpočet ovliv-
něn finanční participací svazu na projektu odpovědný zastupitel 
a finanční spoluúčastí na dotaci mmr na zahraniční aktivity svazu. 
Jana vildumetzová ujistila členy rady, že svazová kancelář se bude 
pochopitelně snažit o maximální snížení tohoto schodku, a to pře-
devším hledáním vhodných sponzorů na svazové akce. upozornila 
také na fakt, že od loňského roku je rozpočet pro větší přehlednost 
vnitřně dělen, zvlášť jsou vedeny příjmy a výdaje projektové kan-
celáře. rada svazu předložený rozpočet schválila. 

stručná rekapitulace:
Příjmy:     
vlastní příjmy: 21 710 000,00 kč
příjmy na zajištění akcí pořádaných svazem: 3 300 000,00 kč
nevlastní příjmy na zahraniční aktivity: 2 009 000,00 kč
nevlastní příjmy na tuzemské aktivity: 497 611,80 kč
příjmy kanceláře pro projekty a vzdělávání 311 177 500,00 kč
příjmy uvažované:  4 267 610,00 kč
převod z rezervního fondu: 6 255 150,20 kč

Výdaje:
provozní výdaje: 22 916 360,00 kč
výdaje na mezinárodní aktivity svazu: 2 950 000,00 kč
výdaje na akce pořádané svazem: 3 800 000,00 kč
finanční participace svazu  
na mimosvazových aktivitách: 280 000,00 kč
finanční participace svazu na projektech  
na tuzemské aktivity: 852 902,00 kč
výdaje kanceláře pro projekty a vzdělávání 314 150 000,00 kč
akce uvažované 4 267 610,00 kč 

následovaly informace k přípravě na příští programové období, 
kde vrcholí vyjednávání s evropskou komisí a lze tedy očekávat čím 
dál více konkrétnějších informací. předseda svazu Dan Jiránek zdů-
raznil, že pro obce a města je důležité obsazení regionálních stálých 
konferencí (platformy zahrnující relevantní aktéry regionálního roz-
voje), kde svaz požadoval, aby každá komora měla jednoho svého 
zástupce. podařilo se ale mnohem více. v největších krajích bude 
mít svaz až sedm zástupců, tři za komoru obcí, tři za komoru měst 
a jednoho za komoru statutárních měst – podrobnější informace viz 
str. 16, 17. 

nechyběla pochopitelně ani aktuální legislativa. rozebírala se 
novela zákona o obcích, která reaguje na nový občanský zákoník 
(viz str. 11), novela nařízení vlády o platových poměrech, dle níž by 
od 1. ledna 2015 měli zaměstnanci dostat v průměru asi o 650 kč 
více, ovšem vláda na navýšení nepřidá, dále pak konsolidační vy-
hláška, která přinese zvýšené náklady a větší časovou náročnost, 
s čímž svaz zásadně nesouhlasí. Jednalo se také o registru smluv, 
novele zákona o veřejných zakázkách, kde asi za největší úspěch 
pro obce lez považovat zrušení povinnosti zrušit zadávací řízení 
při jedné nabídce, o návrhu novely zákona o pozemních komu-
nikacích, s nímž rovněž svaz zásadně nesouhlasí, jelikož převádí 
pravomoci obecních úřadů na úseku státní správy na orp, o návr-
hu ústavního zákona a prováděcího zákona o rozpočtové odpo-
vědnosti atd. rada vzala podané informace na vědomí. 

Další sdělení byla víceméně organizační. týkala se přípravy na   
Xiv. sněm svazu, který se bude konat ve dnech 21. a 22. května 
2015 v olomouci, dále termínů jednání předsednictva a rady, pří-
pravy Xvii. celostátní finanční konference atd.  

Lenka Zgrajová

Karel Smutný na zasedání Rady rezignoval 
na funkci předsedy Kontrolní komise, kterou 
zastával 11 let. Poděkoval všem za dosavadní 
spolupráci a popřál vše nejlepší jak v osobním, 
tak i pracovním životě. Po 24 letech opouští post 
starosty městyse Klenčí pod Čerchovem.



vznik registru pře-
stupků byl i  jedním ze 
šesti základních bodů 
petice za  veřejný po-
řádek a  sociální stabi-
litu, kterou symbolicky 
21. srpna 2014 spustil 
právě svaz – celé znění 
petice schválilo Před-
sednictvo na  svém jed- 
nání 7. srpna, viz INS   
č. 8–9/2014 str. 8. zajistit 
bezpečnost obyvatel je 
jedním z  úkolů veřejné 
správy a  k  tomu patří 
i  preventivní bezpečnostní opatření, vždy 
je lepší incidentům předcházet. kvalita spo-
lečnosti se mj. pozná také podle toho, jak se 
stará o své slabší. mezi ty samozřejmě, kro-
mě seniorů, patří děti a  studenti. incident 
ve Žďáru nad sázavou proto asi ne jednoho 
starostu naprosto šokoval. 
na  druhé straně je třeba najít rovnováhu 
mezi dokonalým zabezpečením a tím, aby 
se z  veřejných budov nestaly nedobytné 
pevnosti, kam se pomalu nedostanou ani ti, 
co v nich pracují.

Jsou ale situace, kdy prevence nestačí 
a  trest, který musí následovat, by se měl 
posuzovat v  kontextu všech dosavadních 
skutků, kterých se předtím pachatel do-
pustil. proto svaz apeluje na zákonodárce, 
aby se bezpečností intenzivně zabývali 
a  mimo jiné zavedli centrální registr pře-
stupků. všeobecně incidentů proti veřej-
nému pořádku v  poslední době přibývá. 
projevují se nejen sociálními nepokoji 
a protesty, jako třeba před časem ve Šluk-
novském výběžku, ale také rostoucí agre-
sivitou obyvatel, kteří jsou nespokojení se 
svou životní situací či mají psychické pro-
blémy. Dochází tak například k  napadání 
lidí, kteří pracují v tzv. první linii – pracov-
níci na klientských přepážkách, záchranáři, 
hasiči atd.

petici podepsalo více než jedenáct tisíc lidí 
ze všech měst a obcí české republiky. nej-
víc se zapojili obyvatelé chomutova, vim-
perku, varnsdorfu, Děčína, Jaroměřic, vel-
kých Hamrů, Jablonce nad nisou, chlumce 
nad cidlinou a Desné. 

o petici se jednalo i na vládě

v pondělí 20. října 2014 předalo vedení sva-
zu při jednání s vládou čr petici premiéru  
bohuslavu sobotkovi. veřejný pořádek, so-
ciální stabilita a  vznik registru přestupků 
patřily také k  hlavním tématům jednání. 
předseda svazu Dan Jiránek přitom tlu-
močil i  návrh svazu, aby se vybrané opa-
kované přestupky, zejména proti majetku 
nebo veřejnému pořádku, staly trestním 
činem a aby byla zavedena evidence cizích 
státních příslušníků páchajících přestupky 
v  našem státě. např. v  německu takovou 
evidenci mají, napomáhá jim zejména s pří-
hraniční kriminalitou. evidence může být 
mimo jiné základem pro jednání s  jinými 
státy o účinnějších bezpečnostních opatře-
ních ve společnosti. a to proto, aby se na-
příklad zabránilo nákupu komodit pro pří-
pravu drog v polsku, jejich následné výrobě 
v  české republice a  navazující distribuci 
zejména do německa tak, jak se v současné 
době často děje.

lidé, kteří podepsali petici určenou vlá-
dě a parlamentu, rovněž požadují, aby se 
efektivně řešila nezaměstnanost, zejména 
se pak využívaly veřejně prospěšné prá-
ce a  byla znovu zavedena veřejná služ-
ba s  motivačními prvky. upozorňují také 
na to, že je třeba řešit situaci kolem výkupu 
kovů – svaz požaduje, a je to i v petici uve-
deno, aby se schválila novela zákona o od-
padech, která zakáže výkup kovů od  fy-
zických osob a  od  právnických osob ho 
umožní pouze na  základě bezhotovostní 
platby. významným tématem dokumentu 
je také sociální bydlení. ministerstvo práce 
a  sociálních věcí připravuje zákon, který 
by měl situaci, kdy sociálně slabí lidé ne-
mají kde bydlet a provozovatelé ubytoven 
po nich chtějí vysoké částky, na které často 
padnou celé dávky od státu, i když kvalita 
ubytování zdaleka neodpovídá, vyřešit. 
v  této oblasti je třeba najít shodu mezi 
státem a samosprávou tak, aby zákon ne-
zasahoval do samostatné působnosti obcí, 
bylo zajištěno dostatečné financování 
a peníze šly skutečně potřebným.

Pro úplnost dodejme

legislativa, konkrétně zák. č. 200/1990 sb.,  
o  přestupcích, říká, že: přestupkem je za-
viněné jednání, které porušuje nebo ohro-
žuje zájem společnosti a  je za  přestupek 
výslovně označeno v  tomto nebo jiném 
zákoně, nejde-li o  jiný správní delikt po-
stižitelný podle zvláštních předpisů anebo 
o trestný čin. obecně lze za takový skutek 
uložit pokutu ve  výši 1000 kč, za  přestu-
pek například proti občanskému soužití 
do  5000 kč. vymahatelnost sankcí je ale 
u  ekonomicky slabých lidí téměř nulová. 
pokuty tedy neplní svůj účel, což přispívá 
k  tomu, že přestupky, které stejný člověk 
páchá opakovaně, třeba proti občanské-
mu soužití, přerostou v  trestný čin. letos 
v  květnu tak například muž pod vlivem 
drog, který dříve opakovaně spáchal řadu 
dopravních přestupků, najel u  kostelce 
nad labem do policistky a zavinil její smrt. 
svaz proto mimo jiné usiluje o  to, aby se 
změnou zákona o  přestupcích zavedly 
také alternativní tresty.

Vybráno z tiskových zpráv

zvýšit bezpečnost obyvatel by měl pomoci registr přestupků, 
jednalo se o něm i na vládě

Informujeme

nejen v souvislosti s incidentem, který se odehrál ve žďárské obchodní škole, svaz 
připomíná naprostou nezbytnost zavést centrální registr přestupků. měl by vznik-
nout co nejdříve s cílem pomoci zvýšit bezpečnost všech obyvatel české republiky. 
vybrané opakované přestupky, například proti majetku či občanskému soužití, by se 
podle zástupců samosprávy měly stát trestným činem. 
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kromě petice a  financování se debatova-
lo i  o  reformě veřejné správy, duplicitních 
a  často i  multiplicitních kontrolách měst 
a  obcí, zákoně o  veřejných zakázkách, 
církevních restitucích či novele zákona 
o ochraně zemědělského původního fon-
du. o konkrétních problémech a požadav-
cích měst a obcí vždy informoval člen před-
sednictva a  na  podnět reagoval příslušný 
ministr. ve vymezeném čase pochopitelně 
nebyl prostor probrat vše detailně, ale to 
také nebývá účelem takovýchto typů jed-
nání. k  detailnějšímu prodiskutování slou-
ží mezirezortní pracovní skupiny, komise, 
rady atd., kde má svaz své zastoupení, dů-
ležitá jsou i konkrétní individuální jednání.  

Krátce k vybraným tématům

Dotace z eu 
zástupci svazu ocenili vládu za  snahu do-
čerpat evropské fondy, zjednodušit a sjed-
notit pravidla pro nové programovací ob-
dobí, stejně jako za posílení možností obcí 
a měst ovlivňovat evropské projekty. podle 
červencové zprávy nkÚ však česko může 
přijít až o  65 miliard korun. členové před-
sednictva svazu ujistili přítomné ministry, 
že obce jsou připraveny realizovat rychlé 
projekty, pokud je k  tomu někdo vyzve 
a podá jim pomocnou ruku. nabídli rovněž 
podporu při mapování absorpční kapacity 
a  nastavování výzev, a  to nejen ve  vztahu 

k „novým“ prostředkům, ale i k těm dobíha-
jícím. zásadní přitom je, aby čr maximálně 
využila peníze z  eu tak, aby vznikly smys-
luplné projekty, které budou užitečné pro 
všechny občany. 

Financování přeneseného výkonu 
státní správy
obce by vstřícný postoj státu uvítaly také 
v  kontextu s  příspěvkem na  výkon státní 
správy, který nebyl již několik let valori-
zován a  řada nejen velkých měst na  tyto 
služby občanům doplácí ze svého rozpoč-
tu. svaz proto požaduje, aby se pravidelně 
zvyšoval alespoň o inflaci.
za  nejvhodnější však považuje výkonový 

model financování 
přenesené působ-
nosti. vyjasnilo by se 
tím současné pod-
financování, zvýšila 
by se transparent-
nost vynakládaných 
peněz, zavedla sys-
tematičnost a  v  ne-
poslední řadě by si 
obce samy rozhod-
ly, jaké služby chtějí  
svým občanům po- 
skytovat. pokud by  
došlo ke  změně fi-
nancování, mohly by  
samosprávy lépe vy- 
hovět důvodným po- 
žadavkům z  území, 

a  to adresněji na  základě vlastních zkuše-
ností a potřeb přímo z místa.  

Duplicita kontrol
zástupci svazu rovněž ocenili, že vláda při-
pravuje nový zákon o veřejných zakázkách. 
svaz totiž stávající právní úpravu považuje 
za  velmi komplikovanou, přinášející řadu 
problémů. podle starostů by bylo vhodné, 
aby se tato legislativa vrátila do stavu před 
čtyřmi lety a aby byla koordinována pravi-
dla pro zadávání veřejných zakázek, která 
vydávají různí poskytovatelé dotací. v sou-
časné době jsou dosti roztříštěná a  často 
přísnější, než zákon požaduje. kritice pak 
byly podrobeny kontroly, kterým samo-

správy podléhají. obce kontrolují různé 
organizace, často na  stejnou věc, přičemž 
závěry bývají naprosto odlišné. obce se 
kontrol neobávají, nicméně požadují, aby 
byly jednotné a  hlavně jednoznačné. sou-
časné multiplicitní kontroly obce zbytečně 
zatěžují, čas jim věnovaný by mohly spíše 
věnovat práci pro občany.  

ochrana zemědělského půdního fondu
v  této oblasti bylo poukázáno zejména 
na  to, že novela zákona o  ochraně země-
dělského původního fondu počítá s odstra-
něním výjimky pro rodinné domy a  další 
obdobné stavby – například garáže, chaty, 
vinné sklepy apod., což by mohlo být lik-
vidační zejména pro malé obce. obce si 
uvědomují, že je třeba chránit zemědělský 
původní fond, nicméně na druhé straně je 
nutné vyjít vstříc i těm, kteří se o své bydle-
ní chtějí postarat sami. 

vhodné by v některých případech bylo také 
respektovat rozumná pravidla z  minulosti. 
třeba co se týče rozdělení výnosů z poplat-
ků. v současné době jsou ze 75 % příjmem 
státního rozpočtu, z 15 % příjmem rozpočtu 
státního fondu životního prostředí a z 10 % 
příjmem rozpočtu obce, v  jejímž obvodu 
se odnímaná půda nachází. svaz navrhuje 
rozdělení 50:10:40 tak, jak tomu bylo před 
novelou v roce 2010.    

svaz proto žádá vládu, aby:

1. resorty striktně dodržovaly legislativ-
ní pravidla vlády a nevylučovaly z pro-
jednávání legislativy svaz měst a obcí,

2. stát nezasahoval do  samostatné pů-
sobnosti obcí a vytvořil podmínky pro 
dlouhodobou efektivní sociální politiku 
obcí,

3. urychlila práce na  přípravě registru 
přestupků a umožnila vedení evidence 
přestupků spáchaných cizinci,

4. navrhla legislativní zakotvení regula-
ce výkupen kovů tak, aby byl zakázán 
výkup kovového odpadu od  fyzických 
osob a právnickým osobám byl hrazen 
bezhotovostní platbou,

5. byl pravidelně navyšován příspěvek 
na  přenesenou působnost alespoň 
na hladině inflace,

6. nedocházelo k  přesunu kompetencí 
z  obcí ii. typu na  obce iii, naopak, aby 
došlo k  navrácení odebraných kompe-
tencí zpět na obce ii. typu,

7. operativně zajistila jednání nositelů 

Vláda bohuslava sobotky jednala s vedením svazu

v pondělí 20. října 2014 se vláda premiéra bohuslava sobotky sešla s předsednictvem 
svazu. Jednalo se tak o další z pravidelných setkání, které svazu zaručuje Dohoda  
s vládou již z roku 2005. Jednání se týkalo celé řady témat. ve strakově akademii do-
šlo také k předání petice svazu apelující na zákonodárce, aby zajistili veřejný pořádek 
a sociální stabilitu – viz předcházející článek. 

Krátce před zahájením jednání



informační servis č. 11/2014 strana 9

integrovaných strategií iti a  iprÚ se  
všemi operačními programy, přede-
vším s op Žp a op vvv s tím, že je nutné 
urychleně navýšit rezervované alokace 
operačních programů do  výše uvede-
né v Dohodě o partnerství a národním 
dokumentu pro územní dimenzi, 

8. koordinovala vydávání pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek poskyto-
vateli dotací, aby nedocházelo v  prů-

běhu ke  změnám a  následně ke  kont-
rolním zjištěním s retroaktivitou,

9. byl předložen návrh zákona, který bude 
novelizovat příslušné předpisy upravu-
jící kontrolu obcí tak, aby byla odstra-
něna duplicita (multiplicita) kontrol 
a  zavedena provázanost kontrolních 
postupů a  sjednocen proces kontroly 
zejména v případě kontroly dotací a ve-
řejných zakázek,

10. se v maximální míře zabývala možností 
úpravy § 13 a  § 18 zákona o  majetko-
vém vyrovnání,

11. zvážila námitky a  připomínky svazu 
k novele zákona o ochraně zemědělské-
ho půdního fondu a  návrh zákona byl 
vrácen k přepracování.

zpracováno na základě tiskových zpráv 
a podkladových materiálů

www.zatravnovacirohoz.cz ,  www.plastikorzo.cz
tel.+420773444890,+420577454123, e-mail:global@global-vizovice.cz

Řešíte:
Vychozené cestičky v trávníku?
Nedostatek místa na parkování?
Zpevnění zatravněných ploch? 
Vyzkoušejte zatravňovací rohože



v předstihu předložilo ministerstvo financí 
do  vnějšího připomínkového řízení zákon 
o provozování hazardních her, a  to zejmé-
na z  časového hlediska kvůli požadavku 
evropské komise. následně však bude 
do vnějšího připomínkového řízení předlo-
žen i zákon o dani z hazardních her a nava-
zující změnový zákon. současný odvod z lo-
terií a jiných podobných her bude nahrazen 
daní z hazardních her, která bude upravena 
samostatným zákonem o dani z hazardních 
her s ohledem na to, že všechny daně v čes-
ké republice jsou upraveny v samostatném 
zákoně.

tombola a jiné hazardní hry

nová právní úprava by měla přinést dílčí 
změnu, kterou je vynětí některých tombol 
z působnosti zákona o provozování hazard-
ních her. stanovuje mírnější podmínky pro 
provozování tombol s herní jistinou ve výši 
50  000 kč a  méně než pro provozování ji-
ných hazardních her. v  případě tomboly 
může být provozovatelem i nadace. zvlášt-
ní požadavky na provozovatele jsou pak zá-
konem kladeny na turnaje malého rozsahu, 
kterým může být pouze spolek a  nadace. 
Hazardní hry tak nesmí být provozovány 
fyzickými osobami. zvláštnímu druhu sa-
mostatného povolovacího režimu ve formě 
ohlášení podléhají turnaje malého rozsahu 
a  tomboly, který má v  důsledku samotné 
povahy dané hazardní hry a  jejímu účelu 
snížit administrativní zátěž jak na  straně 
správního orgánu a orgánu finanční správy, 
tak na  straně provozovatele. z  ohlašovací-
ho režimu jsou nově vyjmuty hazardní hry 
ve  formě spotřebitelských soutěží, anket 
a jiných akcí o ceny, které budou postaveny 
mimo působnost zákona o provozování ha-
zardních her, a  ochrana účastníkům bude 
poskytována v  rámci ochrany spotřebitele 
spadající do  gesce ministerstva průmyslu 
a obchodu. 

Regulace hazardních her

za  hazardní hru se nově považuje pouze 
loterie, kursová sázka, bingo, technická 
hra, živá hra (hra v kasinu), tombola a tur-
naj malého rozsahu. uvedený taxativní vý-

čet druhů hazardních her nebude možné 
rozšířit na  základě diskrece povolujícího 
orgánu, tak jak tomu bylo doposavad. 
Herní prostory jsou nově v  rámci návrhu 
zákona blíže definovány, včetně podmí-
nek jejich provozování, kdy zákon rozlišuje 
pouze tyto druhy: herna, kasino a sázková 
kancelář. 

u všech hazardních her bude nutné získat 
základní povolení, které má vydávat mi-
nisterstvo financí, to neplatí pro tombo-
lu, u  níž výše herní jistiny činí méně než  
50  000 kč, a  pro turnaje malého rozsahu 
tzv. ohlašované hazardní hry. k  provozo-
vání živé hry resp. hry v  kasinu, technické 
hry, binga a kursové sázky bude po vydání 
základního povolení nutné získat povolení 
k umístění hry, resp. herního prostoru, kte-
ré vydává obecní úřad, v  jehož územním 
obvodu má být hazardní hra provozována. 

ministerstvo financí zůstává nadále ústřed-
ním povolujícím orgánem, který vydává 
základní licenci k  provozování hazardních 
her. avšak k  provozování taxativně uve-
dených druhů hazardních her bude nutné 
získat ještě další druh povolení, a to povo-
lení k umístění hry, jenž vydává v přenese-

né působnosti obecní úřad obce, na jejímž 
území má být hazardní hra provozována. 
toto však neplatí, pokud jsou uvedené hry 
provozovány prostřednictvím internetu. 
povolení k umístění hry se vydává na celou 
dobu platnosti základního povolení, nej-
déle však na dobu jednoho roku. současně 
hra v kasinu, technická hra a bingo budou 
i nadále podléhat možnosti regulace obec-
ně závaznou vyhláškou.

Dozor a kontrola

po vzoru dosavadní právní úpravy je dozor 
i  nadále svěřen ministerstvu financí, kdy 
však nově hlavním orgánem správního do-
zoru nad oblastí hazardních her jsou celní 
úřady.
souběžným záměrem ministerstva financí 
v rámci rekodifikace oblasti hazardních her 
je i  vybudování centrálního informačního 
technického systému spravujícího veškerá 
data a údaje v oblasti hazardních her. ten-
to systém bude pracovat na bázi zajišťující 
nejvyšší míru ochrany dat poskytovaných 
provozovatelem regulátorovi. návrh zá-
kona o  hazardních hrách dále zavádí tzv. 
sebeomezující opatření, v  rámci kterých 
mimo jiné bude zřízen rejstřík osob vylou-
čených z účasti na hazardních hrách. z moci 
úřední budou do rejstříku zapisovány fyzic-
ké osoby pobírající dávky pomoci v hmot-
né nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité 
pomoci, a  fyzické osoby, vůči kterým byl 
pravomocně prohlášen úpadek. tyto osoby 
nesmí být vpuštěny dále do  herního pro-
storu.

Počet heren bude omezen

Dojde k omezení počtu heren stanovením 
jejich maximálního počtu. v obci s počtem 
obyvatel do 5000 bude moci být pouze jed-
na herna a v obci nad 5000 obyvatel může 
být na  každých dalších započatých 5000 
obyvatel povolena jedna další. v jedné her-
ně lze provozovat nejméně 10 a  nejvýše  
30 povolených herních pozic technické hry 
a  herna nesmí být v  provozu od  tří hodin 
ráno do  deseti hodin dopoledne. kasino 
může být povoleno jedno v obci do 40  ti-
síc obyvatel a  v  obci nad 40 tisíc obyvatel 
může být na  každých dalších započatých 
40 tisíc povoleno jedno další. Účinnost zá-
kona je navrhována od 1. ledna 2016.

Mgr. Miroslava Sobková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu
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Co má změnit návrh zákona o hazardních hrách

návrh zákona o hazardních hrách bude tvořit spolu s návrhem zákona o dani z ha-
zardních her (tzv. změnový zákon) a návrhem zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o provozování hazardních her, jeden nedílný celek. 
uvedené zákony představují novou komplexní úpravu trhu s hazardními hrami. 
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Problémy s hranicemi obcí

Důvodem předložení návrhu je také řeše-
ní problematiky sporných hranic obcí, jež 
vznikly následkem chybného očíslování 
stavebních objektů, nesouladem území 
obce s  katastrálním členěním či absencí 
vlastního katastrálního území obce (sou-
hrnně též „územní anomálie“) a které v sou-
časnosti výrazně komplikují výkon nejen 
územní samosprávy, ale i státní správy. plat-
né právní předpisy umožňují tento stav ře-
šit pouze dohodou dotčených obcí. v praxi 
se však ukazuje, že dosažení takové doho-
dy je reálně nedosažitelné. cílem návrhu 
je vytvoření právního nástroje k  vyřešení  

všech identifikovaných územních anomá-
lií, který bude aplikován tam, kde dohoda 
obcí dlouhodobě není možná. 

analýzou dat poskytnutých českým úřa-
dem zeměměřickým a katastrálním (čÚzk) 
bylo zjištěno, že se v praxi objevily tři pro-
blémové situace: 
1. obec v  minulosti chybně přidělila čís-

la popisná stavebním objektům v  té  
části sousední obce, která k ní má logic-
ké územní vazby, 

2. část obce byla v  minulosti administra-
tivně přičleněna k  jiné obci, ale nebyl 
již odpovídajícím způsobem upraven 
katastrální operát,  

3. obec vznikla rozdělením jiné obce, 
avšak nebylo vytvořeno její vlastní ka-
tastrální území. 

Je tak zřejmé, že příčinou identifikova-
ných územních anomálií může být jednak 
proces dělení a slučování obcí v minulosti 
a jednak řízení o číslování budov. stávající 
stav je nežádoucí a řešení musí postihnout 
všechny výše popsané případy územních 
anomálií, jelikož ty způsobují stejný ná-
sledek – stav odporující platným právním 
předpisům. 

problematika sporných hranic se dotýká 
celkem 30 obcí, nejvíce ve  středočeském 
kraji (6), v Jihočeském kraji (2) a v kraji vyso-
čina (2). v moravskoslezském, olomouckém, 
zlínském, Jihomoravském, královéhradec-
kém a pardubickém kraji se vyskytuje vždy 
jediný případ. celkově se jedná o 32 přípa-
dů územních anomálií. konkrétní dotčené 
území není blíže specifikováno, jelikož se 
jedná o  jednotlivé stavební objekty (č. p.) 
vyskytující se na  sporném území. těchto 
stavebních objektů je 289. 

Co nového přinese novela zákona o obcích?

zákony o územních samosprávných celcích byly v souvislosti s novým občanským 
zákoníkem novelizovány zákonem č. 303/2013 sb. s účinností od 1. ledna 2014. praxe 
po 1. lednu 2014 však ukázala, že provedená novelizace nevyřešila veškeré aplikační 
problémy, které v souvislosti s vazbou zákonů o územních samosprávných celcích 
na nové soukromé právo mohou vzniknout. předložený návrh by proto měl legisla-
tivní cestou odstranit ty aplikační problémy, které nelze uspokojivě řešit interpretací  
a u nichž taktéž není možné s ohledem na požadavek právní jistoty vyčkat na sjedno-
cení výkladu cestou precedentních soudních rozhodnutí. 

JAKO PRÉMIE  MŮŽE  BÝT
NA  NÁDOBĚ  ZDARMA 

 ZLATÝM  PÍSMEM  NÁZEV 
 VAŠÍ  OBCE  NEBO  MĚSTA II



noz a zákon o obcích

problematické se v  této souvislosti jeví 
především nové pojetí nemovité věci, kte-
ré zahrnuje kromě hmotných nemovitých 
věcí též (mj.) i věcná práva ke hmotným ne-
movitým věcem (např. právo stavby, věcná 
břemena apod.). obtíže při aplikaci zákonů 
o územních samosprávných celcích vyvolá-
vá též nové pojetí některých smluvních zá-
vazků, neboť nový občanský zákoník nyní 
rozlišuje nájem, jakožto úplatné přenechá-
ní věci jinému do užívání (§ 2201 občanské-
ho zákoníku), a pacht, jakožto úplatné pře-
nechání věci jinému k užívání a požívání (§ 
2332 odst. 1 občanského zákoníku), a dále 
výprosu (§ 2189 občanského zákoníku) 
a  výpůjčku (§ 2193 občanského zákoníku). 
občanský zákoník z  roku 1964 pachty ani 
výprosy jako samostatné smluvní instituty 
nerozlišoval, když obsahově byly součástí 
nájmu, resp. výpůjčky. 

návrh změny zákonů o  územních samo-
správných celcích toto nové rozlišení 
odráží tím, že v souvislosti se zveřejňová-
ním záměrů dispozic s nemovitými věcmi 
a v souvislosti s určením pravomocí orgá-
nů samospráv rozhodovat o právních jed-
náních výslovně doplňuje právní úpravu 
o  pachty i  výprosy. Dále stanoví, že po-

vinnost zveřejňovat záměr se bude týkat 
jen hmotných nemovitých věcí a  práva 
stavby. v souvislosti s novým pojetím ne-
platnosti právních jednání se rovněž sta-
noví – v souladu s judikaturou nejvyššího 
soudu – že důvod neplatnosti v  případě 
úplatného převodu majetku za cenu nižší, 
než je obvyklá cena, bez zdůvodnění této 
odchylky bude důvodem absolutní ne-
platnosti právního jednání.  

Do  pravomoci zastupitelstva se výslovně 
svěřuje rozhodování o  nabytí práva stav-
by obcí a  rozhodování o  převodu práva 
stavby obcí (právo stavby lze podle § 1252 
odst. 1 občanského zákoníku zcizit). Dále 
se do pravomoci zastupitelstva obce svě-
řuje rovněž rozhodování o smluvním zříze-
ní práva stavby k tíži obecního pozemku. 

naopak novela navrhuje nově omezit vy-
hrazené kompetence rady a  nájmy, vý-
půjčky, pachty a výprosy dát do zbytkové 
kompetence rady s  tím, že si je může za-
stupitelstvo vyhradit. 

Výbor pro národnostní menšiny

Další navržená změna, která vychází z prak-
tických zkušeností se zřizováním výborů 
i  s  označováním veřejných prostranství, byla 

připravena výbo-
rem pro spolupráci 
s  orgány samosprá-
vy rady vlády pro 
národnostní menši-
ny. Důvodem navr-
hované legislativní 
změny ustavování 
výborů pro národ-
nostní menšiny je 
potřeba řešit situace, 
v nichž v obci podle 
posledního sčítání  
lidu žije více než  
10 % občanů hlásí-
cích se k jiné než čes-
ké národnosti, čímž 
obci vzniká povin-
nost výbor pro ná-
rodnostní menšiny 
ustavit, avšak o „prá-
ci“ ve  výboru ne-
mají příslušníci ná- 
rodnostních menšin 
zájem (srov. stávají-
cí znění § 117 odst. 
3 obecního zřízení). 
nově by měl být 
výbor ustavován za   
splnění této zákon-

né podmínky, přičemž o ustavení výboru by 
současně musel požádat spolek zastupující 
zájmy národnostní menšiny (výbor samo-
zřejmě může zastupitelstvo zřídit i  dobro-
volně, bez této žádosti, nebude to však jeho 
povinností).

Druhým nedostatkem stávající úpravy je 
uvádění názvu obce, ulic a jiných veřejných 
prostranství a budov státních orgánů a or-
gánů územních samosprávných celků v ja-
zyce národnostní menšiny (§ 29 obecního 
zřízení). podle platné právní úpravy vzniká 
obci povinnost takové označení provést, 
jestliže se podle posledního sčítání lidu hlá-
silo k dané národnosti alespoň 10 % občanů 
obce, pokud o to požádali zástupci národ-
nostní menšiny prostřednictvím výboru 
pro národnostní menšiny a pokud ten svým 
usnesením návrh zastupitelstvu doporučí. 
to v  praxi umožňuje, aby výbor takovou 
žádost bez dalšího odmítl a tím znemožnil 
označení provést (resp. případné vícejazyč-
né označení pak ponechává na  dobrovol-
ném rozhodnutí obecních orgánů). nově 
by proto mělo být možné, aby označení 
v jazyce národnostní menšiny bylo povinně 
zaváděno i v případě, že o takové označení 
požádá spolek zastupující zájmy příslušné 
národnostní menšiny, které ke  dni podá-
ní žádosti působí alespoň 5 let na  území 
obce. tím by měl být zaručen „vztah“ spol-
ku k obci a zamezeno účelovému vytváření 
spolků. současně se povinnost vícejazyčné-
ho označení omezuje na případy, kdy v obci 
žilo alespoň 10 % občanů obce dané národ-
nostní menšiny podle posledních dvou sčí-
tání lidu (dochází tak ke zdůraznění aspek-
tu „trvalého usídlení“ dané národnostní 
menšiny na území obce).

Dražby

Je také navrhována jednoznačná úprava 
kompetencí zastupitelstva obce v tom smys-
lu, aby mohlo zastupitelstvo svoji pravomoc 
rozhodovat o  nabytí majetku ve  veřejné 
dražbě, tedy včetně stanovení maximální 
částky, svěřit radě, jejíž zasedání veřejné 
není (a do doby uskutečnění dražby lze legi-
timně odmítnout i  zpřístupnění jí přijatého 
usnesení o účasti obce v dražbě), případně 
starostovi obce. zastupitelstvo může svě-
řit rozhodovací oprávnění i  zčásti, tj. může 
rozhodnout o účasti obce v dražbě a svěřit 
radě obce nebo starostovi rozhodnutí o ma-
ximální částce, do které bude zástupce obce 
oprávněn licitovat.

důvodová zpráva MV ČR
upravila Mgr. Ludmila Němcová
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zastupitelé disponují řadou práv a  po-
vinností, jež jsou jim svěřeny zákonem  
č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve  znění pozdějších předpisů, a  jsou tak 
oprávněni rozhodovat o  právech a  po-
vinnostech občanů a  rovněž rozhodovat 
o  nakládání s  majetkem obce. zvolením 
do funkce zastupitele obce přebírají různá 
oprávnění a výsady, ale též riziko, že svým 
rozhodnutím způsobí (i neúmyslně) škodu 
obci nebo třetí osobě.

na  zastupitele obce se totiž nevztahují 
ustanovení zákoníku práce (zákon číslo 
262/2006 sb.) o odpovědnosti zaměstnan-
ce za škodu (§ 250 a násl. zákoníku práce), 
která stanoví, že zaměstnanec odpovídá 
za  škodu způsobenou z  nedbalosti pouze 
do výše čtyř a půl násobku svého průměr-
ného měsíčního výdělku. funkce zastupite-
le obce je dle § 70 zákona o obcích veřejnou 
funkcí. členové zastupitelstva obce tedy 
nejsou ve vztahu k obci v zaměstnaneckém 
poměru a zákoník práce (a v něm obsažená 
ustanovení o  odpovědnosti zaměstnance 
za  škodu) se na  ně nevztahuje. zastupitelé 
v obecné rovině odpovídají za jimi způsobe-
nou škodu v mezích zákona č. 89/2012 sb., 
občanský zákoník (dále jen „noz“). vedle 
odpovědnosti v  rovině občanského práva 
mohou být zastupitelé obce postižitelní 
v rovině trestněprávní či politické.

člen zastupitelstva se přijetím funkce za-
stupitele zavazuje, že svou funkci bude 
vykonávat s  nezbytnou loajalitou i  s  po-
třebnými znalostmi a  pečlivostí. není-li 
zastupitel této péče řádného hospodáře 
schopen, ač toto musel zjistit při přijetí 
funkce nebo při jejím výkonu, a  ne-
vyvodil z  toho pro sebe důsled-
ky, má se za  to, že jedná nedbale  
(§ 159 odst. 1 noz).

odpovědnost  
občanskoprávní

nový občanský zákoník upravuje 
problematiku odpovědnosti za ško-
du v  § 2894 a  násl. předpokladem 

vzniku odpovědnosti jsou protiprávní jed-
nání, vznik škody, příčinná souvislost mezi 
protiprávním jednáním a  vznikem škody, 
a jestliže to zákon vyžaduje, pak i zavinění 
(ve formě úmyslu nebo nedbalosti).

člen zastupitelstva obce odpovídá za ško-
du jím způsobenou při výkonu své funk-
ce v  intencích občanského zákoníku jako 
jakákoliv jiná fyzická osoba. každý, tedy 
i  zastupitel, by si měl samozřejmě vždy 
počínat tak, aby k  nedůvodným škodám 
nedocházelo. Jestliže ke škodě dojde, pak 
ten, kdo škodu způsobil (škůdce), je povi-
nen ji nahradit, přičemž škoda představuje 
jakoukoliv ztrátu na  majetku. nový ob-
čanský zákoník preferuje náhradu škody 
uvedením v  předešlý stav (§ 2951 noz). 
v  případě, že uvedení v  předešlý stav 
není dost dobře možné, nebo v  případě, 
že o to žádá poškozená strana, nahrazuje 
se vzniklá škoda v penězích. Škůdce je dle  
§ 2952 noz povinen uhradit jak skutečně 
vzniklou škodu, tak také ušlý zisk. Jestliže 
škoda nebyla způsobena úmyslně, je soud 
oprávněn z  důvodů hodných zvláštního 
zřetele výši náhrady škody snížit. soud při-
tom přihlíží zejména k tomu, jak ke škodě 
došlo, k osobním a majetkovým poměrům 
toho, kdo škodu způsobil a odpovídá za ni, 
ale i k poměrům poškozeného. také v pří-
padě, že výši náhrady škody nelze přesně 
určit, rozhodne o její výši soud, a to podle 
spravedlivého uvážení okolností případu. 

nový občanský zákoník upravuje odlišně 
náhradu škody, jež je způsobena poruše-
ním dobrých mravů, porušením záko-
na a porušením 

smluvní povinnosti. povinnost k náhradě 
škody, jež vznikla porušením zákona, stí-
há škůdce jen tehdy, jestliže škůdce škodu 
zavinil (úmyslně, nebo nedbalostí); je-li 
škoda způsobena porušením povinnosti, 
kterou si poškozený a škůdce ujednali ve 
smlouvě, pak škůdce odpovídá za škodu i 
tehdy, kdyby vznik škody nezavinil. naproti 
tomu u škody vzniklé v důsledku porušení 
smluvní povinnosti se zavinění nevyžaduje 
a škůdce je za škodu odpovědný i v přípa-
dě, že ji svým jednáním nezavinil. povin-
nosti k  náhradě škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti je možné se zprostit, 
a  to v  případě, že škůdce prokáže, že mu 
ve splnění povinnosti zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překáž-
ka vzniklá nezávisle na jeho vůli (vyšší moc).

z výše uvedeného vyplývá, že jestliže za-
stupitelstvo obce rozhodne o  právním 
jednání, které je v  rozporu se zákonem 
nebo v  rozporu se smlouvou uzavřenou 
mezi obcí a třetí osobou, pak jsou ti členo-
vé zastupitelstva obce, kteří hlasovali pro 
toto právní jednání, odpovědní za  škodu, 
která tímto jednáním vznikne. Jelikož je 
zastupitelstvo obce kolektivním orgánem 
a  rozhoduje zpravidla nadpoloviční vět-
šinou přítomných členů, jsou zastupitelé, 
kteří vyjádřili při hlasování svůj souhlas 
s protiprávním jednáním (popř. jednáním, 
jež odporuje sjednané smlouvě) povinni 
dle § 2915 odst. 1 noz nahradit vzniklou 
škodu společně a nerozdílně.

odpovědnost trestněprávní

pro účely zákona č. 40/2009 sb., trestní zá-
koník, ve  znění pozdějších předpisů (dále 
jen „tz“) je člen zastupitelstva obce pova-
žován za  úřední osobu (§ 127 odst. 1 tz). 
trestní odpovědnost zastupitele jako úřed-
ní osoby vzniká pouze v případě, že trestný 
čin byl spáchán v  souvislosti s  pravomocí 
a  odpovědností zastupitele. zastupitel 
v  souvislosti se svou funkcí může spáchat 
jednak takové trestné činy, jež jako pacha-
tele přímo uvádějí úřední osobu, a  jednak 
takové trestné činy, jež postihují neopráv-
něné nakládání se svěřeným majetkem. 
zastupitel obce se při výkonu své funk-
ce může dopustit hned několika trest-
ných činů. konkrétně se jedná o  tyto 
trestné činy: sjednání výhody při  
zadání veřejné zakázky, při veřejné 
soutěži a  veřejné dražbě (§ 256 tz),  

nový občanský zákoník: 
odpovědnost člena zastupitelstva obce za rozhodování

v tomto článku se v rámci pokračování série informací k dopadu rekodifikace soukro-
mého práva na obce zaměříme na otázku odpovědnosti členů zastupitelstev obcí za 
rozhodování, a to především v rovině občanskoprávní. několik slov bude pro úplnost 
věnováno také odpovědnosti trestněprávní a odpovědnosti politické.
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pletichy při zadání veřejné zakázky a  při 
veřejné soutěži, dále zneužití pravomoci 
úřední osoby, maření úkolu úřední osoby 
z  nedbalosti, přijetí úplatku, porušení po-
vinnosti při správě cizího majetku (§ 220 
tz), porušení povinnosti při správě cizího 
majetku z nedbalosti (§ 221 tz), zpronevěry 
(§ 206 tz) a dotačního podvodu (§ 212 tz).

odpovědnost politická

z  výkonu své funkce je každý zastupitel 
odpovědný nejen v rovině občanskopráv-

ní, případně trestněprávní, ale také v  ro-
vině politické. odpovědnost politická je 
odpovědností vůči občanům a  voličům, 
přičemž tento typ odpovědnosti souvisí 
rovněž s  etickými a  morálními hodnota-
mi jednotlivých členů zastupitelstva. za-
stupitel tak může jednat zcela v  souladu 
s  právními normami, voliči však mohou 
být přesvědčeni, že takové jednání bylo 
nemorální, a nemusí tak zastupitele v dal-
ších volbách zvolit.
Důsledkem politické odpovědnosti je pak 
„pouze“ odvolání nebo nezvolení v  příš-

tích volbách. odvolat lze však pouze sta-
rostu či místostarostu obce, popř. radní 
obce, nikoliv řadového člena zastupitel-
stva obce. o odvolání rozhoduje dle § 84 
odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, zastupitelstvo obce.

Mgr. Bc. Marie Čeperová, koncipient
Mgr. Ludvík Matoušek, advokát

KVB advokátní kancelář s.r.o.
www.akkvb.cz

obce v české republice poskytují řadu slu-
žeb, zejména pečovatelskou a pobytové so-
ciální služby. Jsou zřizovateli více než třetiny 
domovů pro seniory a  čtvrtiny domovů se 
zvláštním režimem. v  domovech pro se- 
niory žilo v roce 2012 36,2 tisíc osob, z toho 
74 % žen. pokud se v české republice nezvý-
ší dostupnost a atraktivnost domácích a te-
rénních (komunitních) služeb pro seniory 
a  jejich blízké, kapacity pobytových služeb 
nebudou stačit a  budou stále nákladnější. 
systém financování sociálních služeb v  čr 
je přitom nestabilní. kompetence a  spolu-
práce obcí není jasně vymezena. podívejme 
se proto na  jiné země. Jako příklad dobré 
praxe v evropě je považováno Švédsko. 

institut důstojného stárnutí Diakonie čce 
proto v  rámci projektu „Podpora rozvoje 
komunitních zdravotně-sociálních služeb“ 
financovaného z  programu švýcarsko-čes-
ké spolupráce nechal přeložit ze švédštiny 
zákon o  sociálních službách, který byl při-
jat v  roce 2001. celý překlad, včetně 
komentáře k  překladu, je k  dispozici 
na  stránkách institutu www.dustoj-
nestarnuti.cz.

Švédsko je považováno za  příklad 
dobrého řešení role obcí a  podpory 
seniorů ze strany obcí. Hlavní odpo-
vědnost za  podporu křehkých seni-
orů má ve  Švédsku 290 municipalit, 
které v  českém měřítku odpovídají 
nejvíce tzv. obcím s  rozšířenou pů-
sobností. obce ve  Švédsku na  rozdíl 

od  české republiky neodpovídají pouze 
za sociální služby, ale i za některé zdravotní 
služby. pouze některé druhy zdravotní péče 
jsou v  kompetenci regionální samosprávy 
(18 krajů). to je jedním z předpokladů lepší 
spolupráce sociálních a zdravotních služeb.

odpovědnost obcí upravuje zejména zá-
kon o  sociálních službách (Socialtjänstlag 
(2001:453)). podle tohoto zákona musí se-
nioři mít možnost žít a vést nezávislý život 
v  bezpečných podmínkách a  žít aktivně 
a smysluplně ve společnosti druhých. senio-
ři musí mít podle tohoto zákona „možnost 
vybrat si, do té míry, v jaké je to možné, kdy 
a jak získají podporu a pomoc v domácnosti 
a další služby“. Švédský zákon také stanoví, 
že „veškerá činnost v  rámci sociálních slu-
žeb musí být založena na respektu k právu 
na sebeurčení lidí a jejich integritu“.

zákon také upravuje například součinnost 
obcí. pokud se senior potřebující sociální 

služby stěhuje, domovská obec je povinna 
poskytnout šetření pro novou obec, do níž 
se dotyčná osoba stěhuje. obec může s  ji-
nou obcí uzavřít smlouvu o provádění úkolů 
obce v rámci sociálních služeb. prostřednic-
tvím takové smlouvy může obec poskytovat 
služby obci jiné.

podle švédské asociace obcí a  regionů 
(Sveriges Kommuner och Landsting), která 
problematice služeb pro seniory věnuje 
dlouhodobě pozornost, má však zákonný 
požadavek na  vyrovnaný rozpočet podle 
zákona o místní samosprávě často přednost 
před zajištěním a  splněním potřeb jednot-
livců podle zákona o  sociálních službách. 
Dalším ne úplně ideálním stavem, na který 
upozorňuje švédská asociace municipalit 
a regionů, je příliš podrobná právní úprava 
sociálních služeb, která často vede k odporu 
proti tomuto zákonu. 
v posledních letech a desetiletích Švédsko 
přijalo řadu kroků, které mohou být inspi-
rací i pro českou republiku. ta se nyní ocitá 
na rozcestí a musí rozhodnout, jakým způ-
sobem posílit systém sociálních a  zdravot-
ních služeb.

institut důstojného stárnutí Diakonie čce 
vydal publikaci „Podpora rozvoje komu-

nitního systému integrovaných pod-
půrných služeb“, jejímž autorem je 
muDr. zdeněk kalvach, csc. publika-
ci lze stáhnout v  elektronické verzi 
na  stránkách institutu. ve  spolupráci 
s národní sítí zdravých měst čr a sva-
zem měst a  obcí institut také pořá-
dá vzdělávací a  diskusní semináře. 
Přihlásit se je možné na  stránkách 
Institutu www.dustojnestarnuti.cz.  
Účastníkům semináře je publikace 
poskytnuta zdarma. 

Petr Wija

Švédský zákon o sociálních službách je inspirací  
i pro Českou republiku

obce v české republice poskytují řadu sociálních služeb. s tím, jak populace rychle 
stárne a roste zejména počet osob nad 80 a 90 let, bude nutné posílit zejména ka-
pacity domácích a terénních sociálních a zdravotních služeb. v letech 2002–2012 se 
počet osob starších 80 let zvýšil téměř o 130 tisíc. Do roku 2030 má jejich počet vzrůst 
o dalších 350 tisíc. 
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podívejme se ale na situaci v české republice. v průběhu několi-
ka posledních měsíců vláda schválila všechny operační programy 
(s výjimkou op rybářství a programů cíle evropské územní spo-
lupráce, k nimž se vztahuje odlišný harmonogram schvalování). 
česká republika tímto schválením také splnila nejzazší termín pro 
odeslání operačních programů na evropskou komisi k posouze-
ní, čímž začalo formální vyjednávání programů. v současné době 
získaly jednotlivé řídící orgány připomínky evropské komise  
k operačním programům, které jsou nyní ve  spolupráci s  rele-
vantními aktéry včetně svazu měst a  obcí vypořádávány. vý-
znamným milníkem pro celé programové období bylo také 

schválení Dohody o  partnerství evropskou komisí. tento zá-
kladní dokument vymezuje hlavní pravidla pro čerpání zhruba  
600 mld. kč, které může česká republika v  následujících letech 
využít. Definuje priority, které budou z evropských fondů finan-
covány i objemy prostředků, které budou k dispozici. první výzvy 
v příslušných operačních programech lze očekávat v prvním po-
loletí příštího roku. kupříkladu v  integrovaném operačním pro-
gramu, který je pro obce jeden z nejzajímavějších, budou první 
výzvy určeny pro projekty se stavebním povolením s  nabytou 
právní mocí tak, aby se urychlilo čerpání. Jako jinde proto i zde 
bude platit, že štěstí přeje připraveným. 

Čekání na evropské fondy nekončí
s H r n u t í  v ý v o J e  p ř í p r av  n o v é H o  o b D o b í  n a  n á r o D n í  Ú r o v n i

Obce a Evropská unie

přestože již brzy budeme slavit vstup do  nového roku 2015, čekání na  evropské fondy určené pro tzv. programové období  
2014–2020 stále nekončí. obce a jejich starostové si tak musí na podávání projektů (opomineme-li pár dobíhajících výzev ze sou-
časného období) ještě chvíli počkat. Je potřeba objektivně říci, že za to nemůže jenom česká republika a její vláda, která připra-
vuje pravidla a podmínky čerpání, ale především evropské instituce, které pozdě schválily víceletý evropský rozpočet a příslušnou 
kohezní legislativu, kterou se mají evropské projekty řídit, a vše tak nabralo podstatný skluz. na druhou stranu i přes objektivní 
překážky již existují státy, jako například Dánsko či litva, které mají operační programy vyjednané a mohou začít realizovat nové 
projekty a čerpat na ně evropské prostředky.

Nové operační programy, alokace a uvažované termíny spuštění výzev

Program zkratka Předpokládaný termín  
vyhlášení prvních výzev alokace v mil. euR

op výzkum, vývoj a vzdělávání op vvv 3/2015 2 779,60

op technická pomoc op tp 1.Q/2015 223,70

op Doprava op D 1/2015 4 695,77 

op Životní prostředí op Žp 1.Q/2015 2 636,59 

op zaměstnanost op z 1. pol./2015 2 145,74 

integrovaný regionální operační program irop 2.Q/2015 4 629,16 

op praha – pól růstu čr op ppr 1. pol./2015 201,59 

op podnikání a inovace pro konkurenceschopnost op pik 1.Q/2015 4 331,06 

op rybářství op ryb 1. pol./2015 31,11

program rozvoje venkova prv 2.Q/2015 2 170,34

Plné znění příslušných programových dokumentů naleznete na svazových webových stránkách pod odkazem http://smocr.cz/cz/oblasti-
-cinnosti/eu-a-regionalni-rozvoj/default.aspx.

Územní dimenze a integrované nástroje

města a obce budou v novém programovacím období čerpat ev-
ropské prostředky jednak v rámci individuálních projektů a jednak 
prostřednictvím integrovaných nástrojů (integrovaných terito- 
riálních investic – iti – určených pro největší města, integrovaných 
plánů rozvoje území – iprÚ – určených pro ostatní krajská města 
a komunitně vedeného místního rozvoje – cllD – určeného pro 
menší obce prostřednictvím tzv. místních akčních skupin – mas).  
obě tyto možnosti jsou v rámci programové dokumentace roz-
pracovávány jako tzv. územní dimenze. problematika územní 
dimenze a integrovaných nástrojů, ke které se váží dva zásadní 

dokumenty na národní úrovni, tzn. metodický pokyn pro využívá-
ní integrovaných nástrojů (mpin) a národní dokument k územní 
dimenzi (nDÚD), je přitom ve středu pozornosti svazu. vláda kon-
cem prázdnin schválila tyto dva dlouho očekávané dokumenty, 
které podrobně upravují možnosti využívání evropských fondů 
územními samosprávami. o tom, že projednávání a prosazování 
územní dimenze není jednoduché, svědčí i fakt, že vláda přísluš-
né dokumenty schválila poté, co přerušila jejich projednávání na 
dvou jednáních v průběhu měsíce července a srpna. i s těmito do-
kumenty je možné se seznámit na webových stránkách svazu.
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Alokace jednotlivých operačních programů (podíly EU) směřujících na územní dimenzi,  
včetně členění alokací dle nástrojů dle NDÚD 
(konkretizace alokace je předmětem dalšího jednání s řo)

Územní dimenze řešená prostřednictvím: odhad alokace % celkové alokace

individuálních projektů v rámci specifických výzev 105 mld. kč 16,3

iti 65 mld. kč 10,1

iprÚ 10 mld. kč 1,6

cllD 20 mld. kč 3,1

Územní dimenze celkem minimálně 200 mld. Kč 31,1

Regionální stálé konference

v novém programovém období 2014–2020 se počítá se zdůraz-
něním územního rozměru strukturální politiky tak, aby bylo mož-
né lépe zohledňovat místní problémy, specifika a rozdíly v území. 
za tímto účelem jsou ministerstvem pro místní rozvoj ustanove-
ny regionální stálé konference (rsk) na území každého kraje čes-
ké republiky. samotné fungování regionální stálé konference je 
upraveno jednacím řádem a statutem, ke kterým se svaz aktivně 
vyjadřoval v  rámci připomínkového řízení a  který předpokládá, 
že tyto skupiny budou mít roli komunikační a plánovací, iniciační 
a v neposlední řadě také monitorovací a informační. 

rsk představuje komunikační, plánovací a  koordinační platfor-
mu, která prostřednictvím řízené komunikace v území a souhrn-
ného dokumentu, regionálního akčního plánu, umožní sladění 
rozvojových potřeb, strategií a  investičních záměrů. tato role 
rsk rovněž přispěje k  vytváření a  hledání vazeb mezi jednotli-
vými integrovanými strategiemi a  individuálními projekty. rsk 
dále umožní na základě zjištěných potřeb z území doporučovat 
zaměření a sladění výzev pro individuální projekty v rámci územ-
ní dimenze směrem k  řídicím orgánům (řo). v neposlední řadě 
rsk iniciuje sběr informací potřebných pro vyhodnocení realizo-

vaných intervencí, předkládá zprávu o hodnocení plnění regio-
nálního akčního plánu, dále navrhuje a schvaluje jejich případné 
doplnění, úpravy či aktualizace. rsk současně zajišťuje distribuci 
informací v  území, příp. směrem k  stálé konferenci na  národní 
úrovni. 

svaz při připomínkování jednacího řádu a  statutu věnoval po-
zornost zejména otázce složení rsk, přičemž v  tomto směru 
požadoval, aby mu bylo umožněno nominovat v každé rsk své 
zástupce za všechny svazové komory. během jednání se přitom 
předsedovi svazu podařilo navýšit počet svazových zástupců 
v rsk. předsednictvo svazu na svém mimořádném jednání dne 
7. srpna 2014 připravilo nominaci řádných členů. na základě oslo-
vení krajů, které mají přípravu rsk ve své gesci, byl svaz následně 
požádán o doplnění náhradníků za již nominované řádné členy, 
což proběhlo během měsíce října. členství je přitom vzhledem 
k uskutečněným komunálním volbám považováno za institucio-
nální, zástupcem v rsk budou představitelé nominovaných obcí 
uvedených v tabulce.

Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc.
Ing. Mgr. Adam Vazač

Zástupci Svazu v regionálních stálých konferencích

Kraj Delegující 
komora Člen RsK

karlovarský
ksm karlovy vary
km cheb
ko nová ves

liberecký
ksm Jablonec nad nisou
km rychnov u Jablonce nad nisou
ko košťálov

vysočina
ksm Jihlava
km pacov
ko Škrdlovice

pardubický
ksm pardubice
km chrast
ko mikulovice

královéhradecký
ksm Hradec králové
km chlumec nad cidlinou
ko čermná nad orlicí

plzeňský
ksm plzeň
km Hrádek
ko blížejov

zlínský
ksm zlín
km vsetín
ko Halenkov

Jihočeský

ksm české budějovice
km strakonice
km tábor
ko Úsilné
ko kovářov

olomoucký

ksm přerov
km Šumperk
km němčice nad Hanou
ko střítež nad ludinou
ko velká kraš

Kraj Delegující 
komora Člen RsK

Ústecký 

ksm chomutov
km vejprty
km litoměřice
ko liběšice
ko chodouny

Jihomoravský

ksm brno
km kyjov
km blansko
km mikulov
ko sokolnice
ko lednice
ko vedrovice

moravskoslezský

ksm Havířov
km vítkov
km klimkovice
km rýmařov
ko kunín
ko stará ves nad ondřejnicí
ko Horní suchá

středočeský

ksm kladno
km Jílové u prahy
km Úvaly
km kutná Hora
ko velký osek
ko lužná
ko petrovice u sedlčan
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podzimní plenární zasedání kongresu bylo 
oživeno rovněž názory mladých zastupite-
lů, kteří se účastnili jednání kongresu v roli 
hostů, čímž přispěli k širšímu vnímání pro-
blematiky zapojení mladých lidí do komu-
nální politiky.

předsedou kongresu byl zvolen Jean-clau-
de frécon z  francie, který má dlouholeté 
zkušenosti jak z  komunální politiky, tak 
z působení v orgánech kongresu. ve svém 
prvním projevu v  roli předsedy kongresu 
vyzdvihl pokrok, jehož bylo za  poslední 
roky dosaženo v souvislosti se schválením 
charty místní samosprávy všemi členský-
mi zeměmi rady evropy, díky čemuž se dle 
něj zvýšila politická váha kongresu v rámci 
rady evropy. nový předseda vyslovil pře-
svědčení, že prostřednictvím politického 
dialogu s  národními vládami a  ve  spo-
lupráci s  výborem ministrů rady evropy 
a parlamentním shromážděním je kongres 
schopen přesvědčit centrální vlády, aby 
zavedly a efektivně chránily místní a regio- 
nální demokracii v celé evropě. upozornil, 
že kongres hájí zájmy místních a regionál-
ních samospráv, ale že neschvaluje násilné 
formy separatismu či násilné porušování 
mezinárodních zákonů, které ignorují ně-
které vlády. „Je na  nás, na  členech kon-
gresu, abychom usilovali o  mírový, de-
mokratický a  odpovědný přístup k  práci 
samospráv, neboť v  konečném důsledku 
je to evropa, ve které chceme žít a kterou 
chceme předat našim dětem“.

předsedou komory místních samospráv 
byl zvolen anders knape ze Švédska, 
předsedou komory regionů pak Gudrun 
mosler-tornstrom z  rakouska. Úspěchem 
pro slovenskou republiku bylo zvolení 
Jaroslava Hlinky, primátora města košice, 
jako třetího místopředsedy komory míst-
ních samospráv.

podzimní zasedání bylo poprvé zpřístup-
něno i  pro mladé delegáty ve  věku 16 až 
30 let z  34 různých zemí, kteří se zasedá-
ní účastnili jako hosté národních delega-
cí. tito jednotlivci se aktivně zapojovali 

do  diskusí, jež probíhaly v  plénu či na   
jednotlivých komisích. v  průběhu diskuse 
na téma „(ne)zaměstnanost mladých“ byly 
na obrazovkách v sále promítány komen-
táře k  této problematice, jež mohli mladí 
sdílet s  účastníky kongresu na  twittru 
po  dobu konání diskuse. Účastníci disku-
se se shodovali, že zapojení mladých lidí 
do  rozhodovacích procesů představuje 
způsob, jak budovat aktivní občanství.

vášnivou několikahodinovou debatu vy-
volal v plénu návrh prohlášení o separati-
stických tendencích na ukrajině a soused-
ních zemích. v  nově přijatém prohlášení, 
které podpořili i  členové české delegace, 
tak kongres „odsuzuje ruskou vojenskou 
intervenci na  východní ukrajině a  všech-
ny formy nátlaku ze strany ruska na  jeho 
sousedy“. Dle kongresu je bezpečnost 
tohoto kontinentu vážně ohrožena nedo-
držováním mezinárodních pravidel a  zá-
sad a hodnot rady evropy ze strany ruské 

federace, která se k  jejich dodržování za-
vázala vstupem do  této organizace. kon-
gres prohlášením opětovně vyslovil svoji 
podporu iniciativám a  činnosti generální-
ho tajemníka rady evropy a  jejím dalším 
orgánům za  účelem mírového urovnání 
situace na  ukrajině. zásady mezinárodní-
ho práva jsou však dle kongresu porušo-
vány i v Gruzii, ázerbájdžánu a moldavské 
republice. 

členové kongresu se v následujících dvou 
dnech dále věnovali otázce podpory vzdě-
lávání a komunikačních strategií nebo roli 
regionálních médií jako nástroje pro budo-
vání demokracie. na  pořadu jednání byly 
mimo jiné monitorovací zprávy zabývající 
se vývojem místní a  regionální demokra-
cie v belgii a zprávy z monitorovacích misí 
voleb v nizozemí, ukrajině a Gruzii.

Mgr. Šárka Řechková
tajemnice české delegace

ukrajinská krize se promítla do jednání Kongresu místních  
a regionálních orgánů Rady evropy

ukrajinská krize a separatistické tendence v moldavské republice, Gruzii a ázerbájdžánu rozjitřily emoce členů kongresu místních 
a regionálních orgánů rady evropy (clrae), který se konal ve dnech 14. – 16. října 2014 ve Štrasburku. kongres se během schva-
lování rezoluce odsuzující ruskou vojenskou intervenci na ukrajinu rozdělil na dvě části – odpůrce a přívržence ruské politiky. Již 
v poklidné atmosféře se pak konaly volby hlavních představitelů kongresu. 

Z české delegace do CLRAE se 27. zasedání zúčastnil vedoucí české delegace a starosta 
Šumperka Zdeněk Brož, starostka Liběšic Alena Knobová, zastupitelka Proboštova Alenka 
Antošová a zastupitelka Hořic Hana Richtermocová. Z Kanceláře Svazu je doprovázela 
Šárka Řechková (vlevo). Na snímku s velvyslancem ČR při Radě Evropy Tomášem Bočkem 
(vpravo). 
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Cenné informace na jednom místě
Jak jsme vás již dříve informovali, i v letošním volebním roce bude vydána aktualizovaná verze příručky pro zastupitele. tímto,  
v pořadí čtvrtým vydáním příručky, svaz navazuje na tradici praktického průvodce ze třech posledních volebních let a zastupitelům 
srozumitelnou cestou opět přibližuje jednotlivé oblasti života obce. 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  
a státního rozpočtu ČR.

v  současné době se dokončují 
grafické a  korektorské práce, 
které jsou vždy posledním stříp-
kem do  skládačky při vzniku 
publikace. příručka řeší zhruba 
na  dvou set stranách témata 
týkající se legislativy a  jednotli-
vých oblastí komunální politiky. 
Dále v ní uživatelé budou moci 
nalézt konkrétní příklady z pra-
xe, protože ty jsou vždy vysoce 
ceněny jako inspirace pro bu-
doucí využití. v neposlední řadě, 
jako v každé předchozí příručce, 
nebude chybět ani v tomto vy-
dání reflexe aktuálních legislativních změn v oblasti veřejné správy. 
stejně jako v předchozích letech bude i letos volně ke stažení elek-
tronická verze příručky na webových stránkách projektu www.odpo-
vednyzastupitel.cz a svazu www.smocr.cz, a to v druhé polovině lis-
topadu. ta bude doplněna i o interaktivní propojení na odkazy, které 
vám umožní rychle a  bez zbytečného prohledávání internetových 
stránek najít bližší informace k řešené problematice. 

audionahrávka, přínos nejen pro nevidomé  
a zrakově postižené!

Jedinečnou inovací 4. 
vydání příručky je vy-
tvoření audionahráv-
ky textu. o plánované 
inovaci nám více řekl 
manažer pro vzdělá-
vání Jan mareš: „Vytvo-
řením audionahrávky 
vycházíme vstříc nevi-
domým a těžce zrakově 
postiženým občanům/
zastupitelům. Přináší-
me tím ale také možnost flexibilnějšího a účelnějšího způsobu studia 
pro všechny uživatele. Stejně jako elektronickou verzi bude možné 
i  audionahrávku volně stáhnout na  webových stránkách projektu 
a Svazu.“

zastupitel i úředník, každý si najde to své

projekt odpovědný zastupitel dále nabízí i řadu vzdělávacích aktivit 
od e-learningu až po prezenční semináře pod vedením zkušených 
lektorů z řad zastupitelů nebo právních specialistů, kteří jsou připra-
veni předávat své dlouholeté zkušenosti získané praxí dál. 

v  současné době jsou 
v  plném proudu pří-
pravy vzdělávání se 
zaměřením na  po-
stavení obcí podle 
nového občanského 
zákoníku (noz). v kaž-
dém kraji se do konce 
letošního roku usku-
teční jedno školení. 
pro potřeby přihlášení 
bude v  následujících 
dnech vytvořen elekt-
ronický registrační for-
mulář, o jehož spuště-
ní budete informováni 
na stránkách projektu. veškeré další informace obdržíte v pozván-
ce, jež bude rozeslána v první polovině listopadu 2014.

paralelně se vzděláváním k noz jsou připravovány také vzdělávací 
semináře pro zastupitelstva obcí. konkrétní termíny budou řešeny 
dle požadavků jednotlivých obcí. 

nezapomeňte, že vždy je tu někdo, kdo vám poradí

Již od  září můžete také využívat služeb právní poradny. pomoc 
v podobě odpovědí na dotazy je k dispozici každý pracovní den od  
12 do 20 hodin na telefonním čísle: 226 257 505 nebo na e-mailu: 
poradna@odpovednyzastupitel.cz. odborný tým je připraven 
zodpovědět vaše dotazy z nejrůznějších oblastí souvisejících s cho-
dem obce. více k právní poradně a dalším službám projektu najdete 
na www.odpovednyzastupitel.cz.

Mgr. Jan Mareš, manažer pro vzdělávání, tel.: 730 894 888
Ing. Eva Truhlářová, projektový manažer, tel.: 730 894 891

příručka pro člena 
zastupitelstva obce 

po volbách v roce 2014

příručka pro člena 
zastupitelstva obce 

po volbách v roce 2014
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Kraj termín 
Jihočeský 19. listopad
plzeňský 20. listopad
vysočina 21. listopad
středočeský 24. listopad
pardubický 26. listopad
královéhradecký 27. listopad
Jihomoravská 28. listopad
liberecký 2. prosinec
Ústecký 3. prosinec
olomoucký 5. prosinec
moravskoslezský 8. prosinec
zlínský 9. prosinec
karlovarský 11. prosinec

Termíny školení



Města a obce se mohou inspirovat dobrou praxí. 
Díky projektu svazu na podporu meziobecní spolupráce

už nějakou dobu jsou na webových stránkách projektu na podporu meziobecní spolupráce na adrese www.obcesobe.cz k dispo-
zici příklady dobré praxe různých měst a obcí. týkají se například odpadového hospodářství, sociálních služeb, školství či života 
dobrovolných svazků obcí (Dso). mají sloužit jako inspirace pro samosprávy ze všech koutů české republiky. tak, aby zjistily, jak to 
dělají jinde, načerpaly zkušenosti a na dobrou praxi navázaly, rozšířily nebo se nově pustily do meziobecní spolupráce.

Proč spolupracovat

meziobecní spolupráce může ušetřit ná-
klady. sdílení služeb různých zařízení, jako 
třeba sběrných dvorů, společně vyhlašova-
né veřejné zakázky apod. pro města a obce 
zpravidla znamenají významný způsob, jak 
levněji zajistit služby občanům. Jde také 
o to, jak si uvolnit ruce k dalším činnostem, 
což bývá významné zvlášť u  malých obcí. 
vedení samospráv nejen na  venkově by 
díky spolupráci mělo mít víc času na vlast-
ní práci pro obec a  její obyvatele. Dnes je 
to často tak, že neuvolnění starostové ma-
lých obcí pracují pro občany po  večerech, 
ve svém volném čase a musí si umět poradit 
se složitými nařízeními a pravidly, na která 

velká města mají obvykle odborné týmy. 
u  větších samospráv je spolupráce zase 
důležitá například v  kontextu s  veřejnými 
zakázkami. když si více občanů pod hlavič-
kou obce pořídí třeba energie v elektronic-
ké aukci, dodavatelé zpravidla sníží cenu 
a uspořené peníze lze využít třeba na opra-
vu chodníků či rozvoj školství.

Jedinečné analýzy

v rámci projektu na podporu meziobecní 
spolupráce tak probíhá celá řada jednání. 
týkají se praktických věcí, ale i strategické-
ho pohledu na  veřejnou správu – včetně 
samospráv – jako takovou. to byl samo-
zřejmě i  případ říjnového jednání před-

sednictva svazu s vládou premiéra bohu-
slava sobotky. témat k  diskuzi byla celá 
řada a  přitom nechyběly ani informace 
o  meziobecní spolupráci. mimo jiné za-
znělo, že do  projektu svazu je zapojeno 
více než 5000 měst a  obcí z  celé čr a  že 
analytické materiály, které díky spolupráci 
vznikají, bude možné dále využít. budou 
jedinečné, k  mapování situace v  tuzem-
ských samosprávách totiž v  takové míře 
ještě nedošlo. Šetření se týkají tří hlavních 
oblastí: školství, sociálních služeb a odpa-
dového hospodářství. zapojené subjekty 
také zpracovávají volitelná témata. třeba 
analyzují situaci, co se týče servisu samo-
správám. první výsledky už jsou k dispozici 
a další na sebe nenechají dlouho čekat. 

o meziobecní spolupráci se jednalo také v Pacově

Dobrovolné svazky obcí či smluvní obce by mohly dalším městům a obcím poskytovat právní služby, zajišťovat dotační  
management a veřejné zakázky. to jsou některé závěry šetření nazvaného „servis samosprávám“, které zazněly na říjnovém setkání 
v pacově. výsledky průzkumu prezentovali členové odborného týmu projektu na podporu meziobecní spolupráce.

Projekt na podporu meziobecní spolupráce je financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF)  
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). 

ekonomiku a It si chtějí obce  
zajišťovat samy 

Do šetření se zapojila většina obcí nachá-
zejících se v území tzv. orp, tedy obcí s 
rozšířenou působností, které si v rámci 
projektu vybraly volitelné téma servis sa-
mosprávám. z průzkumu dále například 
vyplynulo, že ekonomické agendy si obce 

chtějí zajišťovat samy, případně s využitím 
externího účetního (firmy). stejně tak dá-
vají přednost it službám ve vlastní režii. 
na jednání v pacově, které iniciovaly rea-
lizační týmy samy, mimo jiné zaznělo, že 
samosprávy si dodavatelsky nejčastěji za-
jišťují technické a stavební služby, případ-
ně je společně realizují prostřednictvím 
dobrovolného svazku obcí (Dso) nebo ve 

spolupráci se smluvní obcí. 
z hlediska zkoumaných slu-
žeb mělo vyšší podíl zajiště-
ní právních služeb externím 
způsobem.

z čeho a jak financovat

Šetření také ukázalo, že obce 
považují za vhodné, aby si 
plně hradily ty služby, které 
si zpravidla samy kompletně 
zajišťují. například ekono-
mickou agendu. Je to pocho-

pitelné, obecně totiž platí, že je vhodné pla-
tit za něco, o čem má plátce přehled. Jinak 
se ale obce dívají na dotační management  
a veřejné zakázky, které bez financování  
z dalších zdrojů nemohou realizovat. pova-
žují za vhodné, aby se na financování těch-
to služeb podílel i stát např. z tzv. ruDu, 
tedy z rozpočtově určených daní, kdy by 
finanční prostředky směřovaly na Dso za-
jišťující obcím uvedené služby.  

Meziobecní spolupráce pokračuje

nyní, po dokončení analytické části voli-
telného tématu servis samosprávám, se 
realizační týmy soustředí na rozpracování 
návrhové části. budou hledat způsoby, jak 
zajistit poskytování poptávaných služeb v 
území, nejlépe na bázi prohlubování mezi-
obecní spolupráce.

Mgr. Štěpánka Filipová
manažerka publicity 

mediální zastoupení Svazu 
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Vy se ptáte, my odpovídáme

K odměnám členů zastupitelstva v souvislosti s volbami

Dotaz:

Budeme zastupitelům, kteří nebyli zvoleni, vyplácet celou odměnu za říjen 2014 nebo jen poměrnou část (když byli ve funkci jen do  
11. 10. 2014) a novým zastupitelům budeme vyplácet odměnu až za listopad 2014? 
Dále by nás zajímalo, jak je to s odměnou pro starostu, který již nekandidoval a byl ve funkci jedno volební období.

odpověď:

I.
v situacích, kdy zastupitel obce nevykoná-
vá svoji funkci po celý měsíc (např. z důvo-
du vzniku nebo zániku mandátu), vzniká 
mu nárok na poměrnou část odměny, a to 
podle počtu kalendářních dnů v příslušném 
měsíci. 
Konkrétně v tomto případě to znamená, 
že „odstupující“ zastupitelé budou mít 
za měsíc říjen nárok na 11/31  odměny.  
v případě „nových“ zastupitelů obce se 
postupuje podle ustanovení § 77 zákona 
o obcích. uvolněnému členu zastupitel-
stva se odměna poskytuje ode dne, kdy byl 
zvolen nebo jmenován do funkce, za kte-
rou odměna náleží. neuvolněnému členu 
zastupitelstva obce se odměna poskytuje 
ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce. 
poskytování odměn zpětně je nepřípustné.
V případě „nových“ zastupitelů obce 
bude tedy odměna vyplácena až ode 
dne, kdy se zastupitel obce stal zastu-

pitelem uvolněným, nebo kdy mu jako 
neuvolněnému zastupiteli obce byla od-
měna stanovena, resp. kdy mu na ni na 
základě usnesení zastupitelstva (i před-
chozího) vznikl nárok.

II.
odměnu při skončení výkonu funkce upra-
vuje zákon o obcích v ustanovení § 75  
odst. 1 a 2. starosta má nárok na odměnu 
při skončení volebního období, jestliže mu 
ke dni voleb do zastupitelstva obce příslu-
šela měsíční odměna a pokud mu nevznikl 
opětovný nárok na měsíční odměnu. nárok 
na odměnu by nevznikl, pokud by staros-
ta byl pravomocně odsouzen za úmyslný 
trestný čin spáchaný v průběhu funkčního 
období. výše odměny při skončení výkonu 
funkce se stanoví jako výše měsíční odmě-
ny, k níž se přičte násobek této částky a po-
čtu celých ukončených po sobě jdoucích 
let výkonu funkce, nejdéle však pěti ukon-
čených let výkonu funkce.
za rok výkonu funkce se považuje dvanáct 

po sobě jdoucích měsíců, a to počínaje 
dnem volby do funkce, za níž odměna ná-
leží. pokud jde o přesné určení toho, kdy 
je rok výkonu funkce ukončen, je možné 
vycházet z ustanovení § 605 odst. 2 nové-
ho občanského zákoníku, tj. že rok výkonu 
funkce je ukončen dnem, který se číslem 
shoduje se dnem volby do funkce, za níž 
odměna náleží.
Vzhledem k výše uvedenému je nut-
né přesně určit, kolik skutečně celých 
ukončených po sobě jdoucích let končící 
starosta funkci starosty vykonával. Výše 
odměny při skončení výkonu funkce se 
stanoví jako výše měsíční odměny, k níž 
se přičte násobek této částky a počtu 
celých ukončených po sobě jdoucích let 
výkonu funkce, nejdéle však pěti ukon-
čených let výkonu funkce. V praxi bude 
tedy důležité zjistit, zda starosta má 
vzhledem k datu zvolení a datu ukonče-
ní funkce za sebou 4 celé ukončené po 
sobě jdoucí roky, nebo pouze 3.

střet zájmů

Dotaz:

Může manželka neuvolněného starosty obce pracovat na obci jako účetní? 

odpověď:

zákon o obcích a ani jiný právní předpis 
nestanovuje, že by tato nebo obdobná 
situace byla nepřípustná. Je tedy mož-
né, aby starosta za zaměstnavatele plnil 
vůči své manželce úkoly zaměstnavatele; 
protože zaměstnavatelem je obec, ne-
vzniká zde ani kolize s ustanovením § 318 
zákoníku práce, který neumožňuje, aby 
základní pracovněprávní vztahy (pracovní 
poměr a právní vztahy založené dohoda-
mi o pracích konaných mimo pracovní po-
měr) existovaly i mezi manžely.

problematiku střetu zájmů člena zastu-
pitelstva obce upravuje zákon o obcích  

v § 83 odst. 2, a to následovně: „člen za-
stupitelstva obce, u něhož skutečnosti 
nasvědčují, že by jeho podíl na projed-
návání a rozhodování určité záležitosti v 
orgánech obce mohl znamenat výhodu 
nebo škodu pro něj samotného nebo oso-
bu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou 
osobu, kterou zastupuje na základě záko-
na nebo plné moci (střet zájmů), je povi-
nen sdělit tuto skutečnost před zahájením 
jednání orgánu obce, který má danou zá-
ležitost projednávat.“ 
na uvolněné členy zastupitelstva a dále 
na neuvolněného starostu, místostaros-
tu a člena rady obce dále dopadá zákon  
č. 159/2006 sb., o střetu zájmů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, který obsahuje 

shodné pravidlo v § 8. Žádný z těchto zá-
konů tedy obecně nezakazuje veřejnému 
funkcionáři hlasovat o záležitosti, která se 
ho nebo osoby jemu blízké přímo dotýká, 
stanovují pouze oznamovací povinnost. 
Jestliže v pracovněprávních záležitostech 
rozhoduje starosta dle zákona o obcích 
zpravidla sám, žádné oznámení povinen 
podávat není. měl by se ovšem vždy řídit 
obecným pravidlem uvedeným v § 3 odst. 
1 zákona o střetu zájmů (které lze rozšířit i 
na osoby blízké):
„Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zá-
jmem osobním, nesmí veřejný funkcionář 
upřednostňovat svůj osobní zájem před 
zájmy, které je jako veřejný funkcionář po-
vinen prosazovat a hájit. osobním zájmem 



Vzdání se mandátu

Dotaz:

Jakým způsobem se může vzdát nově zvolený zastupitel svého mandátu ve prospěch prvního náhradníka?

odpověď:

zvolený člen zastupitelstva obce se 
může vzdát mandátu formou písemné 
rezignace, kterou je třeba doručit sta-
rostovi obce. Dnem, kdy starosta pí-
semnou rezignaci obdrží, mandát členu 
zastupitelstva zaniká a dnem následu-
jícím automaticky nastupuje první ná-
hradník z téže kandidátní listiny.

zákon č. 128/2000 sb., o obcích, v usta-
novení § 69 odst. 1 a shodně zákon  
č. 491/2001 sb., o volbách do zastupitel-
stev obcí, v ustanovení § 55 odst. 1 stano-
vují, že mandát člena zastupitelstva obce 
vzniká zvolením; ke zvolení dochází ukon-
čením hlasování.

k tomu, aby došlo k nastoupení náhradní-
ka, je nejprve nutné, aby zvolenému zastu-

piteli obce zanikl mandát. zánik mandátu 
je upraven v ustanovení § 55 zákona o vol-
bách do zastupitelstev obcí. v tomto pří-
padě připadají v úvahu v zásadě dvě mož-
nosti, buď podle odst. 2 písm. a) zvolený 
člen zastupitelstva odmítne složit slib člena 
zastupitelstva obce nebo složí slib s výhra-
dou, nebo nejlépe podle odst. 2 písm. b) na 
svůj mandát písemně rezignuje. mandát  
v takovém případě zaniká dnem, kdy sta-
rosta obdrží písemnou rezignaci člena za-
stupitelstva obce. 

následujícím dnem pak podle ustanovení 
§ 56 zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí automaticky nastupuje první náhrad-
ník z téže kandidátní listiny.

z toho vyplývá, že náhradník se stane za-
stupitelem automaticky ze zákona hned 
následující den po dni, kdy došlo k zániku 

mandátu člena původního. Žádný orgán 
obce nemá zákonnou povinnost nového 
zastupitele k výkonu jeho funkce pobízet, 
anebo jej nějakým způsobem oslovovat. 
nový zastupitel se bez jakýchkoliv pro-
cesních postupů měl zúčastnit následu-
jícího zasedání, na kterém veřejně složí  
slib.

§ 56 odst. 2 zákona o volbách do zastupi-
telstev obcí ukládá radě obce, a v obcích, 
kde se rada nevolí, zastupitelstvu, předat 
nově nastoupivšímu členu zastupitelstva 
do 15 dnů poté, co se mandát uprázdnil, 
osvědčení o tom, že se stal členem zastu-
pitelstva a kterým dnem se jím stal. i když 
porušení tohoto ustanovení je porušením 
zákona, není s ním spjata žádná konkrét-
ní sankce a nemá vliv ani na vznik samot-
ného mandátu nastupujícího zastupitele  
obce. 

Platnost smlouvy

Dotaz:

Máme v obci několik smluv, kde je jako smluvní strana uveden „obecní úřad“. Dle NOZ by smlouvy měla uzavírat jen „obec“. Ze seminářů 
k NOZ jsem pochopila, že všechny takto uzavřené smlouvy jsou neplatné. Měly by k nim být uzavřeny dodatky, s tím, že smluvní stranou 
je obec, nikoliv obecní úřad?

odpověď:

Je pravda, že právní subjektivitu má pouze 
obec jako taková, nikoliv obecní úřad, kte-
rý je jejím orgánem, a proto také smluvní 
stranou smlouvy může být pouze obec. 
Jestliže však je ze všech okolností zřejmé, 
že jde v textu smlouvy o tuto zjevnou ne-
přesnost, nicméně není pochyb o tom, že 
smluvní stranou je ve skutečnosti obec,  
a smlouva byla přijata v souladu se záko-
nem o obcích, není z tohoto důvodu ne-
platná a není nutné ji uzavírat znovu či jen 

z tohoto důvodu uzavírat dodatek, který 
by označení smluvních stran zpřesnil.

ve věci vadného označení smluvní strany 
jako „obecní úřad“ na místo „obec“ se vy-
jadřoval již několikrát nejvyšší soud. tak ve 
svém rozsudku ze dne 16. listopadu 2006, 
sp. zn. 26 cdo 2642/2006, mj. uvedl: „Vada 
v označení osoby, která je účastníkem 
smlouvy (např. označení pronajímatele ve 
smlouvě o nájmu bytu nikoli názvem obce, 
nýbrž názvem obecního úřadu jako orgá-
nu této obce), nezpůsobuje sama o sobě 

neplatnost této smlouvy, pokud lze z ce-
lého obsahu právního úkonu jeho výkladem 
(§ 35 odst. 2 obč. zák.), popřípadě objasně-
ním skutkových okolností, za nichž byl práv-
ní úkon učiněn, zjistit, kdo byl účastníkem 
smlouvy.“ (právní věta aspi).

na tomto závěru mohlo stěží něco změ-
nit přijetí nového občanského zákoní-
ku, když ten ještě více klade důraz na 
platnost smluv, resp. právních jednání,  
i v případě formálních a jiných obdobných 
nedostatků.

se pro účely tohoto zákona rozumí takový 
zájem, který přináší veřejnému funkcionáři 
osobní výhodu nebo zamezuje vzniku pří-
padného snížení majetkového nebo jiné-
ho prospěchu.“

Jestliže tedy obec účetní potřebuje  
a manželka starosty se jeví jako nejvhod-
nější kandidátka na tuto pracovní pozici, 
nelze hovořit o tom, že by starosta upřed-
nostnil uzavřením pracovní smlouvy se 

svou manželkou svůj zájem před zájmem 
obecním, neboť tyto zájmy nejsou v roz-
poru: tím spíše zde není střet, pokud 
pracovní smlouvu uzavíral předchozí  
starosta.
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Dotazy zpracovalo
Informačně poradenské centrum pro zastupitele
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Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů

Den před 10. zasedáním rady se sešly také komora obcí a komo-
ra měst, aby předem projednaly podkladové materiály připrave-
né právě na  jednání rady. obě komory se zaměřily především 
na  materiály ekonomické povahy, pozornost věnovaly zejména 
rozboru hospodaření k 30. září a návrhu rozpočtu na rok 2015. vy-
slechly si ale také podrobné informace k realizaci svazových pro-
jektů a k postupu přípravy na příští programovací období – více 
informací viz str. 16, 17. v této souvislosti byli na obou zasedáních 
nominováni také náhradníci za řádné členy stálých regionálních 

konferencí. pochopitelně nechyběly ani informace o  aktuálních 
právních tématech (novela zákona o  obcích – viz str. 11, 12, pří-
prava konsolidační vyhlášky, přímá volba starostů, novela naří-
zení vlády o platových poměrech, registr smluv atd.). Jednalo se 
i o tématech, které by měly být projednány na blížícím se jednání 
s vládou – viz str. 8, 9. 
na komoře obcí se přítomní zabývali také problematikou poskyto-
vání dotací ze státního fondu životního prostředí a byli seznámeni 
s výstupy z monitorovacího výboru ministerstva zemědělství.

Komora obcí a Komora měst, 2. října 2014, Praha

Výzvy • nabídky • oznámení

n o z n á m e n í 
v kateřinicích se slavilo
vesnicí roku 2014 se staly kateřinice na vsetínsku. Jak jsme informo-
vali již v  minulém čísle našeho zpravodaje, výsledky soutěže byly 
vyhlášeny opět v  luhačovicích při konání mezinárodního festiva-
lu dětských folklórních souborů písní a tancem. připomeňme si, že 
na druhé příčce se umístila obec ořechov z kraje vysočina a na třetím 
nová Hradečná z olomoucka. 
oslavy tedy proběhly 3. října 2014 ve vítězné obci kateřinice. a jako 
vždy, bylo se na co dívat. starosta obce vojtěch zubíček neskrýval ra-
dost a vyjádřil velké uspokojení, že díky 
soutěži se lidé v obci více semkli, zapo-
jili se do dění a dokázali spolupracovat. 
všem za to upřímně poděkoval. věří, že 
výhra v  soutěži (jeden milion za  vítěz-
ství v  kraji a  jeden milion za  vítězství 
v  celostátním kole) pomůže obci dále 
se rozvíjet. 
tisícové kateřinice už teď žijí bohatým 
společenským životem. fungují zde 
fotbalisté, hasiči, skauti, farní sbor čes-
kobratrské církve evangelické i hudební 
soubor hry na ruční zvonky. kateřinice 
prošly ale i  velkým rozvojem v  oblasti 
technické infrastruktury a  vybavenos-
ti obce. vybudovaly obecní vodovod 

s vlastním zdrojem a úpravnou vody, splaškovou kanalizaci, dokon-
čena je plynofikace a rozvod kabelové televize. kateřinice jsou mimo 
jiné ale známé také výrobou kvalitních hokejových puků firmy Gufex. 

svaz měst a obcí na vyhlášení zastupoval antonín lízner, který těm 
nejúspěšnějším předal i  šeky. vítězné kateřinice získaly od  svazu  
100 tisíc kč, ořechov 60 tisíc a nová Hradečná 40 tisíc kč. Ještě jed-
nou blahopřejeme!  
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n o z n á m e n í 
pro společné sasko-české projekty je připraveno 186 milionů eur 
nový program spolupráce mezi svobodným státem sasko a českou 
republikou (sn-cz 2014-2020) dostává konkrétní podobu. na webo-
vých stránkách www.sn-cz2020.eu jsou již od poloviny října k dis-
pozici informace pro potenciální žadatele k dotačnímu území, pro-
gramu, k obsahu podpory a k principům podávání žádosti. celkový 
objem prostředků výše uvedeného programu je 185,8 milionů eur, 
z toho je k dispozici 157,9 milionů z evropského fondu pro regionální 
rozvoj. sasko a česká republika úspěšně pokračují v předchozím pro-
gramu ziel3-cíl3. z evropských zdrojů vložily 207 milionů eur na spo-
lečné projekty, které pomohly k rozvoji společného hraničního regio-
nu. příklady jsou značně rozmanité – od pořízení nových hasičských 
vozů v Hřensku, společných záchranných člunů pro vodní policii až 
k environmentálním a vzdělávacím projektům.

budoucí program počítá také s aktéry, kteří s partnery ze sousední 
země budou projekty společně plánovat a realizovat. kromě toho je 
musí buď společně financovat, nebo personálně obsadit.  bude také 
možné implementovat jak malé projekty na úrovni spolků, tak velké 
investiční záměry. stěžejními tématy nového programu budou vzdě-
lávání, kultura, cestovní ruch, doprava, ochrana životního prostředí, 
ochrana před povodněmi a katastrofami a bezpečnost. 
v září 2014 byl návrh projektu společně připravený saským státním mi-
nisterstvem životního prostředí a zemědělství a českým ministerstvem 
pro místní rozvoj a následně předložen evropské komisi ke zhodno-
cení a schválení. formální schválení programu se očekává v první po-
lovině roku 2015, poté bude program otevřený pro žadatele. termíny 
a změny budou k dispozici na již zmíněných webových stránkách.

n v ý z v a 
otevřená výzva norských fondů na podporu spolupráce českých a norských samospráv
ministerstvo financí jako zprostředkovatel 
fondu pro bilaterální spolupráci na ná-
rodní úrovni vyhlásilo 20. října 2014 ote-
vřenou výzvu k předkládání žádostí obcí 
a krajů do fondu pro bilaterální spolu-
práci na národní úrovni v rámci norských 
fondů 2009–2014 na podporu spoluprá-
ce českých a norských samospráv. výzva 
byla vyhlášena za účelem posílení bilate-
rálních vztahů mezi norskými a českými 
samosprávami a výměnu zkušeností. Je 
určena k finanční podpoře širších iniciativ, 
informačních aktivit s cílem připravit nebo 
posílit základnu pro existující či budoucí 
bilaterální spolupráci. v rámci této výzvy 

budou podporovány aktivity následující-
ho charakteru:
- studijní a pracovní cesty, návštěvy a setká-

ní s cílem sdílení zkušeností, know-how, 
přenosu dobré praxe

- bilaterální setkání, workshopy, semináře
- konference s cílem bi/multilaterálních se-

tkání, prezentací a posílení kontaktů
- podpora tvorby a vzniku studií, analýz, 

dokumentace, získání informací a jejich 
sdílení a výměna za účelem prohloubení 
spolupráce 

- prezentační, propagační inciativy k posíle-
ní bilaterálních partnerství

předkládané iniciativy musí tematicky zo-

hledňovat programové oblasti schválené pro 
finanční mechanismus eHp/norské fondy 
pro období 2009–2014. 
maximální výše grantu je 397 500 kč. 
oprávněnými žadateli a partnery jsou:
- města a obce, regiony a mikroregiony
- příspěvkové organizace obcí, měst a regio-

nů (např. školy, kulturní a sociální instituce)
- svazky měst, obcí a regionů
Žádosti lze předkládat průběžně od data 
vyhlášení výzvy až do 31. prosince 2016 
nebo do vyčerpání alokovaných pro-
středků. celkové finanční prostředky alo-
kováné pro tuto výzvu jsou 2 120 000 kč  
(80 000 eur).

celý text výzvy a podmínky 
pro žadatele naleznete na 
webových stránkách eHp a 
norských fondů www.eea-
grants.cz v sekci fond pro 
bilaterální spolupráci na ná-
rodní úrovni. 
v případě potřeby zkonzul-
tovat projektový záměr je 
možné se obrátit přímo na 
vyhlašovatele výzvy, kte-
rým je centrum pro zahra-
niční pomoc mf čr (czp@
mfcr.cz). pokud vaše obec/
město má zájem o realizaci 
aktivit v rámci této výzvy, 
avšak nemá norského part-
nera, obraťte se na svaz, 
který bude nápomocen ve 
zprostředkování a vyhle-
dání vhodného partnera 
na norské straně. kontaktní 
osobou je mgr. Gabriela Hůl-
ková (hulkova@smocr.cz,  
234 709 724, 733 182 293).

  PROGRAM:
 9.30 – 9.40 Úvodní slovo konference  
  Mgr. Jan Mareš, SMO
 9.40 – 10.00 Je e-mobilita z pohledu měst žádoucí? 
  Mgr. Jan Mareš, SMO
 10.00 – 10.30 E-mobilita – budoucnost dopravy 
  Ing. Jaromír Marušinec, ASEP
 10.30 – 11.00 Zkušenosti s e-mobilitou ve společnosti ČEZ, a.s. 
	 	 Ing.	Tomáš	Chmelík,	Ph.D,	ČEZ,	a.s.
 11.00 – 11.30  Podpora rozvoje elektromobility 

v Moravskoslezském kraji  
	 	 	Ing.	Tomáš	Kotyza,	Moravskoslezský	kraj
 11.30 – 12.00  Řešení inteligentních sítí –  

aktuální stav a budoucnost 
	 	 Ing.	Miroslav	Hladík,	Toshiba
	 12.00	–	12.30	 Přestávka
 12.30 – 13.00 Elektromobilita ve skupině PRE, a.s. 
	 	 Ing.	Václav	Vodrážka,	Ing.	Lukáš	Kadula,	PRE,	a.s.
 13.00 – 13.30  Koncepce budování dobíjecích stanic,  

vývoj v EU a ČR 
	 	 Ing.	Miroslav	Kuželka,	ABB
 13.30 – 14.00  Srovnání EV s konvenčními automobily 

v praktickém provozu  
	 	 Ing.	Evžen	Souček,	Citroen	ČR,	s.r.o.
 14.00 – 14.30 E.ON a alternativní doprava 
	 	 Ing.	David	Šafář,	Ing.	Honsa,	E.ON	ČR,	s.r.o.
 14.30 – 15.00 Možnosti financování e-mobility v ČR 
	 	 Dr.	Vladimír	Kokoška,	Direkta	Group
 15.00 – 15.15 Závěrečné slovo konference 
	 	 Ing.	Jan	Klas,	ČSZE

Svaz měst a obcí
spolu	s	

Českým svazem zaměstnavatelů v energetice 

pořádají

dne 1. 12. 2014 
konferenci

 Možnosti využití e-mobility
a chytrých sítí v ČR

Místo	konání:	Sál	zastupitelstva	Hl.	m.	Prahy,	
Mariánské	náměstí	2,	Praha	1

Prezence:	od	9.00	hodin
Čas	trvání	konference:	9.30–15.30	hodin
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n o z n á m e n í 
knihovna roku 2014
Dne 16. října 2014 předal ministr kultury Daniel Her-
mann ceny ministerstva kultury vítězům soutěže 
„knihovna roku 2014“.

n V kategorii „základní knihovna“ se nejlépe umís-
tila obecní knihovna horní lideč ze zlínského kra-
je. knihovna poskytuje všestranné služby na vysoké 
úrovni ve velkoryse pojatých prostorách, získaných 
rekonstrukcí v roce 2012. moderní a osvěžující inte-
riér, plný barev, s dostatkem odpočinkových zón, je 
přehledný díky kvalitnímu orientačnímu systému. 
knihovnické služby doplňují informační lekce pro 
školy, vzdělávací akce pro veřejnost, tvořivé kurzy, 
besedy zejména s regionálními osobnostmi, výsta-
vy a  nabídka publikací a  informačních materiálů 
Hornolidečska. 

 zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ zís-
kaly dále obecní knihovna ve Vikýřovicích z olomouckého 
kraje, a to především za inspirativní prostředí rekonstruované 
knihovny pro kreativní práci dětí a dospělých a propracova-
nou koncepci besed, a  obecní knihovna lomnice z  karlo-
varského kraje, ta za  mimořádnou oblibu občanů plynoucí 
z výjimečné péče obce o kvalitu služeb poskytovaných na vy-
soké profesionální úrovni.

n hlavní cenu v  kategorii „informační počin“ získala Jiho-
česká vědecká knihovna v Českých budějovicích za zave-
dení služby výpůjček e-knih dodávaných společností erea-
ding.cz. tato služba je výhodná jak pro knihovnu, tak pro 
čtenáře (je jim dostupná kdykoli přes internet a může půjčit 
libovolný počet exemplářů). 

zvláštní ocenění a  diplom obdržela Knihovna Jiřího Mahena 
v brně za zavedení služby „lekotéka – hračky a pomůcky pro děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami“.

městská knihovna roku 2014 
Již popáté vyhlásil svaz knihovníků a informačních pracovníků čr se společností skanska, a. s., soutěž o nejlepší městskou knihovnu. záštitu 
nad soutěží převzal svaz měst a obcí. cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat 
je k rozšíření a zkvalitnění svých služeb. letos se do soutěže přihlásilo 34 městských knihoven, hlavní vítěz, masarykova veřejná knihovna 
vsetín, od společnosti skanska získává částku 70 000 kč. soutěž probíhá v pěti velikostních kategoriích, a kdo tedy obsadil přední příčky?

 
města do 3 000 obyvatel městská knihovna nová včelnice Jihočeský kraj

města do 5 000 obyvatel      centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů tomanových  
rožmitál pod třemšínem středočeský kraj

města do 10 000 obyvatel městská knihovna sedlčany středočeský kraj
města do 20 000 obyvatel městská knihovna ostrov nad ohří karlovarský kraj
města nad 20 000 obyvatel masarykova veřejná knihovna vsetín zlínský kraj

Dodejme, že vyhodnocení soutěže probíhá ve dvou kolech. v prvním kole jsou knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. celkem je 
hodnoceno devatenáct výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet 
registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. ve druhém kole jsou navštíveny již vybrané knihovny a hodnoceny odbornou 
komisí. předmětem hodnocení na místě je především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí 
knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.
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n o z n á m e n í 
semináře Dotace pro obce

chcete zjistit, jaké máte možnosti získání do-
tací pro vaši obec? zajímalo by vás, z jakých 
dotačních titulů můžete financovat meziná-
rodní spolupráci vašeho města/obce? pře-
mýšlíte, jak zafinancovat některé projekty?
odbor pro informování o evropských zá-
ležitostech Úřadu vlády čr ve spolupráci 
se sítí eurocenter a svazem organizují sé-
rii informačních seminářů, které předsta-
ví dotační tituly eu a ostatních donorů, 
jež mohou obce čerpat na své plánované 

projekty. celkem bude představeno devět 
dotačních titulů, mezi nimi např. op přes- 
hraniční spolupráce, op Životní prostředí, 
programy mezinárodního visegrádského 
fondu, česko-německého fondu budouc-
nosti nebo komunitární programy eu pro 
zaměstnanost a sociální inovace, evropa 
pro občany a další.
Můžete si ještě vybrat ze tří seminářů, 
které se uskuteční v následujících ter-
mínech:

20. 11. 2014   Jihlava
12. 12. 2014    liberec
27. 1. 2015   plzeň

informace o plánovaných seminářích bu-
dou včas zveřejněny na webových strán-
kách www.smocr.cz, www.partnerskames-
ta.cz a www.euroskop.cz nebo kontaktujte 
mgr. Gabrielu Hůlkovou z oddělení vněj-
ších vztahů kanceláře svazu (234 709 724, 
hulkova@smocr.cz).

n v ý z v a 
buďte vidět a staňte se součástí portálu vašepéče.cz
rádi bychom vás informovali o novém vyhledávacím a informač-
ním portálu vašepéče.cz, který poskytuje široké veřejnosti více 
než 3000 kontaktů na poskytovatele sociálních a zdravotních slu-
žeb v české republice. portál připravila společnost iresoft, s. r. o., 
společně s asociací poskytovatelů sociálních služeb čr a společ-
ností Hartmann – rico, a. s.
uživatelé mohou na portálu vyhledat toho nejvhodnějšího  
a nejbližšího poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb 
ve svém okolí, a to přímo na mapách. přehledné informace jim 

pomohou snadno se zorientovat v problematice i široké nabíd-
ce sociálních a zdravotních služeb určených zejména seniorům.  
a když si nebudou vědět rady, která služba je pro ně ta pravá, od-
borníci z apss čr jsou připraveni jim zodpovědět jejich dotazy,  
a tím pomoci vyřešit jejich nenadálé životní situace.

každý poskytovatel registrovaných služeb může získat zápis v ka-
talogu stanDarD, který je zcela zdarma. 
Více na www.vasepece.cz. 

Najděte nejlepší péči
pro vaše blízké

n o z n á m e n í 
pozemkové úpravy a soutěž společné zařízení roku 
pozemkové úpravy, jako jedna ze stěžejních agend státního po-
zemkového úřadu, pomáhají rozvíjet a zvelebovat nejen krajinu, 
ale i venkov jako takový. cílem pozemkových úprav je uspořádání 
vlastnických vztahů včetně zpřístupnění pozemků jejich vlastní-
kům, ochrana půdy a vody a v konečném důsledku také zvyšování 
kvality života na venkově.
neoddělitelnou součástí provádění pozemkových úprav je i reali-
zace tzv. plánu společných zařízení. pod tímto pojmem si můžeme 
představit výstavbu polních cest pro zpřístupnění pozemků či vo-
dohospodářských opatření k zadržení vody v krajině a ochraně úze-
mí před povodněmi. Dále se může jednat o zřizování protierozních 
opatření a ekologická opatření jako 
vysazování zeleně v rámci biocen-
ter a biokoridorů. Jednou z mož-
ností, jak přiblížit veřejnosti přínosy 
pozemkových úprav a společných 
zařízení, je právě soutěž společné 
zařízení roku.
v letošním roce vyhlásil státní 
pozemkový úřad ve spolupráci  
s českomoravskou komorou pro 
pozemkové úpravy již 8. ročník 
této soutěže. prohlédnout si přihlá-
šené projekty z vybraných ročníků 
je možné na webových stránkách 
státního pozemkového úřadu 
(www.spucr.cz) či přímo pod odka-
zem http://soutezszr.spucr.cz. 

Projekty jsou oceňovány ve třech kategoriích:
1. zpřístupnění pozemků,
2. protierozní a vodohospodářská opatření,
3. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.
kromě prvních tří míst v rámci každé kategorie, získá jeden z těchto 
oceněných projektů „cenu státního pozemkového úřadu“.

pro zapojení široké veřejnosti do této soutěže bude spuštěno  
k 1. 11. 2014 veřejné hlasování pro udělení „ceny veřejnosti pro 
společné zařízení roku“ a vylosovaný výherce se může těšit na věc-
ný dar v podobě odolného mobilního telefonu do přírody.

Pozvánka na seminář
k problematice integrovaných zdravotně sociálních služeb 
na komunitní úrovni a na prostředí přátelské seniorům.

Hosté: MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. 
a MUDr. Alena Šteflová (ředitelka kanceláře WHO)

Získáte nové poznatky o této problematice a
seznámíte se s příklady dobré praxe na úrovni
obcí a konkrétních poskytovatelů zdravotních,
sociálních a zdravotně-sociálních služeb.

Kdy a kde:

» Pardubice, 2. prosince 2014
» Praha, 13. ledna 2014
» Brno, 10. února 2014
» Ústí nad Labem, 10. března 2014

vždy od 8.30 do 17.00 hod.

Přihlašování na www.dustojnestarnuti.cz
Účast na seminářích je zdarma a účastníci obdrží 
potvrzení o absolvování vzdělávacího semináře.

Realizováno v rámci projektu „Podpora rozvoje komunitních-zdravotně sociálních služeb“ financovaného z Programu 
švýcarsko-české spolupráce.



Právní informační systémy
Zákony - Judikáty - Literatura
Vzory smluv - ČSN Normy - EU

.cz

CENOVÁ REVOLUCE Multilicence pro celou síť - 9.900 Kč

Jednotná cena pro celou počítačovou síť

Jak ušetřit tisíce až deseti- 
tisíce za právní IT systémy?

Klient nebo server?
Více než jeden uživatel stojí při pro-

vozování právního systému před otáz-
kou zda-li má používat jednouživatelské 
nebo serverové řešení.

Serverové řešení v sobě zahrnuje vý-
hody jedné, takzvaně velké, instalace na 
vyhrazený počítač. Serverová instalace 
zajišťuje automatické aktualizace dat 
z centrálního serveru Zákony.cz, které 
probíhají v pravidelných intervalech ně-
kolikrát za  hodinu. Připojení uživatelé 
a pracovníci nemusí na svých počítačích 

tyto aktualizace dat provádět a zátěž 
z těchto operací zůstává na serveru.

Správce serveru také může při-
dělovat nebo odebírat jednotlivým  
uživatelům oprávnění pro práci  
s programem.

Proč multilicence?
V praxi se setkáváme s tím, že čím více 

licencí uživatelé potřebují, tím vyšší je 
cena. 

V případě právních informačních sys-
témů se cena za více licencí pohybuje  

až v řádech desítek tisíc korun.
Nechceme omezovat uživatele a vytvá-

řet složitou licenční politiku.
Za jednotnou cenu 9.900 Kč 

je možné získat roční předplatné  
edice programu Heagl Zákony Multilicen-
ce. Tento program má možnost instalace 
až na sto počítačů v rámci jedné fyzicky 
spojené počítačové sítě v rámci jedné  
organizace. Také je možné nainstalovat 
až sto individuálních instalací.

Vzdálená instalace na server a základní 
nastavení je prováděno zdarma.

Více informací naleznete na www. 
zakony.cz/multilicence.

Neomezené volání, All Inclusive a nyní také „neomezená“ neboli multi  
licence pro běžné počítačové sítě v rámci jedné organizace.

Cenová revoluce

ü Třídění a řazení
ü  Fulltextové vyhledávání
ü  Porovnávání změn
ü  Export do Wordu
ü  Internetová aktualizace
ü Tisk
ü  Vazby mezi dokumenty
ü Denně nové dokumenty
ü  On-line technická podpora

Zákony - Sbírka zákonů
Denně aktualizovaná úplná aktuální znění zákonů.

Více než 1200 smluv a právních dokumentů.
Nejen Nový občanský zákoník s aktuálními vzory smluv.

Judikáty - soudní rozhodnutí
Ustavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud. 

www.zakony.cz




