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Milí čtenáři,
kdybych měl počítat své pracovní schůzky 
v minulém měsíci, mnohonásobně by pře-
výšily počet dnů. i proto jsem skutečně rád, 
že na  to nejsem sám. na  jednáních mohu 
hájit zájmy samospráv díky skvělému týmu, 
který tvoří svaz měst a obcí. od rady, před-
sednictva, přes odborné komise, 
pracovní skupiny po  obě kance-
láře. Jednu z kanceláří od začátku 
letošního roku také řídím a dovol-
te mi, abych nejen jejím pracov-
níkům, i vám všem, kteří „bojuje-
te“ za  města a  obce, poděkoval. 
za nasazení, pracovitost, inspiraci 
a nadšení, ale také trpělivost a vý-
drž. i když výsledky naší společné 
práce nebývají hned vidět a  čas-
to si můžeme připadat jako rytíř 
de la mancha, ani větrné mlýny 
nemelou věčně, a  pokud k  nim 
přidáme i mlýny boží, věřím, že se 
naděje na zlepšení života v našich městech 
a obcích postupně naplní.

zatím si pojďme společně zrekapitulovat 
uplynulý měsíc. v dubnu jsme se hodně za-
bývali třeba sociálním bydlením. Dali jsme 
důrazně najevo, že znění koncepce sociál-
ního bydlení není to pravé, třeba co se týče 
vyčlenění 5 % obecního bytového fondu 
na sociální bydlení. nechci to zakřiknout, ale 
vypadá to, že zpracovatel, tedy ministerstvo 
práce a sociálních věcí, na naše podněty sly-
ší. mělo by dojít ke změně, o které vás bu-
deme v  brzké době informovat. také jsme 
se zúčastnili jednání, které se týkalo služeb 
v malých obcích. Jasně na něm zaznělo, že 
je třeba zabránit vylidňování venkova a za-
chováním poštovních i  obchodních služeb 

zajistit, aby obce nabízely plnohodnotnou 
alternativu života ve městě. Děláme pro to 
maximum. rovněž jsme informovali o názo-
ru samospráv na  systém pro sběr a  třídění 
odpadu. tedy, že musí být stabilní, ohledu-
plný k  životnímu prostředí, motivačně na-

stavený, s  dostatečně hustou sběrnou sítí 
a se státní garancí. také podporujeme návrh 
na vrácení rozpočtového určení daní (ruD) 
do podoby před 1. lednem 2013. kraje v mi-
nulosti přišly o část podílu na dani z přidané 
hodnoty, a to v souvislosti s důchodovou re-
formou. ta už je dle všeho minulostí, proto 
je třeba, a prospěšné pro rozvoj území, aby 
se ruD vrátilo do původního stavu. prezen-
tovali jsme i  naše obavy, že hrozí zdražení 
vody pro veřejnost. kvůli plánovanému 
zpřísnění podmínek pro poskytování dotací 
to vypadá, že na  evropské peníze dosáh-
ne méně měst a  obcí. i  v  tomto kontextu 
je nezbytné zahájit konstruktivní dialog, 
naslouchat potřebám v území a  legislativu 
rozumně změnit. tak, aby lidem pomáhala, 
nikoliv jim komplikovala život. významnou 

roli přitom mimo jiné hraje projekt svazu 
na podporu meziobecní spolupráce. zapo-
jeno je do něj více než 5000 obcí a vzniklé 
analyticko-strategické materiály lze určitě 
dále využít, protože čr dosud nebyla – co 
se týče školství, sociálních služeb, odpa-
dového hospodářství aj. – takto podrobně 
zmapována. pro rozvoj území jsou napros-
to zásadní také evropské dotace, a  proto 
se průběžně velmi intenzivně věnujeme 
přípravám na  nové programové období 
2014+. velké téma je i financování přenese-
né působnosti. Dlouhodobě usilujeme o to, 
aby města a obce na činnosti, které vykoná-
vá jako prodloužená ruka státu, nemusela 
doplácet a byl zaveden výkonový model.       

finance, životní prostředí, sociální oblast 
a  jiné jsou prioritními oblastmi svazu v  le-
tech 2013–2015. schválenými nejvyšším or-
gánem svazu, tedy sněmem. a protože čas 
letí hodně rychle, už doslova za  dveřmi je  
Xiv. sněm. bude se konat 21. a  22. května 
v  olomouci, zvolí se na  něm nová rada 
a kontrolní komise, projedná se hospodaření 
i zprávy o činnosti a stanoví se priority sva-
zu na nadcházející dva roky. záhy po sněmu 
pak rada zvolí nové předsednictvo. a proto-
že pravidla pro volbu orgánů svazu jsou jas-
ně daná, toto je zřejmě můj poslední úvod-
ník v časopise ins z pozice předsedy. byl jsem 
jím čtyři roky, dělal jsem tuto práci moc rád 
a hodně věcí se podařilo změnit ku prospě-
chu samospráv. bylo mi ctí ve  jménu svazu 
hájit zájmy měst a obcí. a všem, kteří mi s tím 
pomáhali, patří mé poděkování. 

Ing. Dan Jiránek
předseda Svazu měst a obcí
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l	České zkušenosti pro budoucí 
francouzské úředníky

 27. březen 2015, Praha
Delegace studentů prestižního francouz-
ského lycea pro teritoriální studia inet se 
sídlem ve  Štrasburku, které připravuje své 
studenty na  dráhu úředníků ve  veřejné 
správě, si zvolila českou republiku pro svou 
studijní cestu s  cílem načerpat zkušenosti 
o  podobě veřejné správy v  naší zemi. se 
studenty se na  půdě francouzského vel-
vyslanectví za  přítomnosti prvního rady 
laurenta toulouse sešel předseda svazu 
Dan Jiránek. informace o  fungování obcí 
v  české republice podpořené mnohaletý-
mi praktickými zkušenostmi z  komunální 
politiky vzbudily u  francouzského osazen-
stva velký zájem, o  čemž svědčí dlouhá 
diskuse, která cílila na  různé oblasti, které 

obce v české republice musí řešit. studenty 
především zajímal model financování obcí 
a problémy, který systém přináší v podobě 
nedostatečného financování přeneseného 
výkonu státní správy. Další otázky směřova-
ly na roli svazu v obhajování zájmů samo-
správ vůči státním orgánům, vztahu mezi 
místní, regionální a  státní úrovní, model 
vzdělávání úředníků veřejné správy apod.

l	Při odklízení následků silného 
větru mohou pomoci  
i nezaměstnaní

 1. duben 2015, Praha
popadané stromy, větve nebo poškozené 
střechy trápí řadu regionů v  čr. starosto-
vé obcí, které se potýkají s následky silné-
ho větru, se mohou obrátit na  Úřad práce 

čr. všechna jeho kontaktní 
pracoviště v  dotčených re-
gionech úzce spolupracují 
a  jsou připravena vyjít jim 
maximálně vstříc. v  rámci 
veřejně prospěšných prací 
jsou schopny zajistit měs-
tům a  obcím vhodné za-
městnance a  maximálně 
zkrátit řízení, která s  touto 
agendou souvisejí. Úřady 
práce je možné kontakto-
vat e-mailem, telefonicky 
i osobně. 
veřejně prospěšné práce patří mezi nejvíce 
využívaný nástroj aktivní politiky zaměst-
nanosti. Je určen pro pracovní uplatnění 
uchazečů o zaměstnání především v oblasti 
méně kvalifikovaných a  pomocných prací. 

Úřad práce tato místa vy-
tváří ze zákona jako krátko-
dobé pracovní příležitosti 
a přispívá na ně po dohod-
nutou dobu, max. 12 mě-
síců. od  letošního ledna je 
možné prodloužit ji ve  vý-
jimečných odůvodněných 
případech až na  dva roky. 
ke konci února 2015 umístil 
Úřad práce jejich prostřed-
nictvím v rámci celé repub-
liky 12  246 lidí, o  rok dříve 
jich bylo 10  647. systém 
veřejně prospěšných pra-
cí je výhodný pro všechny 
zúčastněné strany. Úp čr 

pomůže uchazečům o  zaměstnání získat 
na  určitou dobu zaměstnání. obce, kraje 
a  firmy zase tolik potřebné zaměstnance, 
které by nemohly zaměstnat na stálo.

l	Města a obce požadují stabil-
ní systém pro sběr a třídění 
odpadu

 13. duben 2015, Praha
systém pro sběr a třídění odpadu musí být 
stabilní, ohleduplný k životnímu prostředí, 
motivačně nastavený, s dostatečně hustou 
sběrnou sítí a se státní garancí. tak chápou 
města a  obce rozhodnutí ministerstva ži-
votního prostředí, které neudělilo autoriza-
ci obalové společnosti interseroh pro sběr 
odpadu. firma totiž nesplnila státem poža-
dované podmínky. předseda svazu jednal 

se společností interseroh loni v únoru a ví-
ceméně šlo o  informativní schůzku. neza-
zněla žádná konkrétní nabídka spolupráce 
s obcemi, která by ukazovala na výhodnost 
sběru a  třídění odpadů oproti stávajícímu 
systému. v kontextu s odpadovým hospo-
dářstvím v české republice se však objevily 
různé spekulace a nejasnosti. proto s ohle-
dem na zájmy měst a obcí svaz formuloval 
podmínky nutné pro efektivní sběr a třídění 
odpadu v případě vzniku nového subjektu, 
který by ho zajišťoval. svaz vše shrnul ve ve-
řejném prohlášení, dostupném na  webo-
vých stránkách svazu. mimo jiné říká:  
1. současný systém sběru odpadu z obalů 

nesmí být ovlivněn nebo dokonce ohro-
žen, neboť by to byly obce a města, které 
by nově nevýhodnou situaci musely řešit 
na úkor vlastních obecních rozpočtů. čr 
je jedním ze států s nejlepšími výsledky 
v  oblasti třídění odpadů. Jednou z  mo-
tivací měst a  obcí v  podpoře systému 
třídění odpadů jsou i  odměny od  auto-
rizované obalové společnosti eko-kom, 
která městům a  obcím vyplácí odměny 
za veškeré množství sebraného tříděné-
ho odpadu (papír, plast, sklo, nápojový 
karton a kovy). 

2. ke všem městům a obcím musí být při-
stupováno shodně, přičemž by měl být 
zachován současný postup, kdy s  kaž-
dou obcí, která o to projeví zájem (tedy 
i  s  těmi méně finančně a  odpadově 
zajímavými), je uzavřen smluvní vztah 
obdobný jako se všemi ostatními a také 
odměny za sběr tříděného odpadu jsou 
vypláceny na základě stejného principu 
všem městům a obcím bez rozdílu. 

3. musí být zachována stávající hustota 
sběrné sítě, neboť omezením třídění 



Předsednictvo Svazu
pŘeDseDnictvo svazu JeDnalo 10. Dubna 2015 v praze

ke  svému řádnému zasedání mělo předsednictvo připraveno 
dvacet podkladových materiálů. k  těm pravidelným patřila 
kontrola úkolů, stav členské základny – rozrostla se o dalších 
28 členů, k datu zasedání předsednictva tedy činila 2614 měst 
a obcí, které zastupují 8 094 028 obyvatel, a už rovněž tradičně 
k nim patřily i informace o realizaci svazových projektů. více 
pozornosti bylo tentokrát věnováno projektu podpora mezi- 
obecní spolupráce, kde proběhlo hodnocení souhrnných doku-
mentů ze všech 186 území. pro další využití výstupů projektu 
byl zpracován souhrn námětů legislativních úprav, na  kterých 
se bude dále pracovat a  budou podkladem pro nadcházejí-

cí sněm svazu. tyto návrhy vzniklé na  základě reálných faktů 
a potřeby „zdola“ budou nejsilnějším argumentem při násled-
ných vyjednáváních o legislativních změnách jak s exekutivou, 
tak i se zákonodárci. za zmínku stojí jistě i  fakt, že v řadě míst 
naší republiky zaznělo, že díky tomuto projektu se starostové 
začali scházet, spolupracovat v  oblasti školství, odpadového 
hospodářství, dostupného bydlení atd. pozitivní reakce z úze-
mí ale zaznívají i ohledně projektu odpovědný zastupitel. sta-
rostové oceňují vytvoření vzorů smluv a  dalších dokumentů, 
právní poradenství, zpracování analýz a  případových studií. 
kladně hodnoceny a hojně navštěvovány jsou také vzdělávací 
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by občané dané druhy odpadů opět 
odkládali do  popelnic na  směsný ko-
munální odpad, popř. by narostl počet 
černých skládek, což je naprosto nepří-
pustné.

i  když jsou města a  obce jako původci 
odpadu základem celého systému sběru 
a  třídění, svaz zatím nemá informace, že 
by nový zájemce o jeho provozování začal 
jednat s některým z členů svazu. Je samo-
zřejmě na ministerstvu životního prostředí, 
jak bude vypadat systém zpětného odběru 
a využití odpadu z obalů, svaz přitom po-
žaduje finančně stabilní, efektivní a státem 
garantovaný systém. 
v současné době systém sběru a třídění ko-
munálních odpadů a  jejich obalové složky 
v  české republice zajišťuje ve  spolupráci 
se samosprávami především společnost  
eko-kom. Do  jejího systému je zapojeno 
6084 měst a obcí čr. Do smluvních vztahů 
svých členských měst a  obcí přitom svaz 
žádným způsobem nezasahuje.    

l	Rovné příležitosti v obcích  
a městech

 13. duben 2015, Praha
svaz uspořádal seminář rovné příležitos-
ti v  obcích a  městech, na  kterém se sešlo  

18 účastníků. ti se od  přednášejících ex-
pertek z  organizace fórum 50 % dozvěděli 
řadu zajímavých informací o tom, jak rovné 
příležitosti mohou představovat příleži-
tost pro rozvoj měst a obcí a v jakých všech 
oblastech může obec rovné příležitosti 
uplatňovat. byl představen koncept gender 
mainstreamingu a  příklady dobré praxe ze 
zahraničí, kde tento koncept velmi úspěšně 
uplatňují. seminář byl uspořádán v  rámci 
projektu Ženy a muži v rovnováze. nyní svaz 
pracuje na přípravě mezinárodní konference 
rovné příležitosti v obcích a městech, která 
se uskuteční dne 15. října 2015 v praze.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund 
Praha z programu Dejme (že)nám šanci, 

který je financován z Norských fondů.

l	Na dotace související s vodou 
dosáhne méně měst a obcí 

 27. duben 2015, Praha
i  když v  novém programovém období pro 
čerpání evropských dotací bude na zlepšo-
vání kvality pitné vody méně peněz, pravi-
dla pro poskytování finančních prostředků 
by se měla zpřísnit. aniž by to požadovala 
evropská unie. to by však vedlo k tomu, že 
by o podporu mohlo žádat mnohem méně 

měst a  obcí než dosud, a  hro-
zilo by tak i  zdražení vody pro 
běžné občany. svaz proto volá 
po změně připravované legisla-
tivy a  po  zahájení konstruktiv-
ního dialogu mezi předkladate-
li právních předpisů, odbornou 
veřejností a samosprávou.
svaz legislativu týkající se 
ochrany vody, která se v sou-
časné době připravuje, sledu-
je skutečně s obavami, jelikož 
z  ní mají následně vycházet 
podmínky pro čerpání dota-

cí na  snížení znečištění vod poskytované 
z  operačního programu Životní prostře-
dí 2014–2020 (op Žp). zůstanou-li ale 
pravidla tak, jak se dnes navrhuje, půjde 
na  zlepšení kvality vody méně veřejných 
peněz. mnoho měst a obcí nebude schop-
no splnit stanovené podmínky, a tedy rea-
lizovat potřebné projekty.
připravované právní předpisy mimo jiné po-
čítají s tím, že by se mohly realizovat pouze 
projekty tzv. oddílné kanalizace, tj. splaško-
vá a  dešťová voda v  samostatném vedení. 
v čr je však nejvíc tzv. jednotné kanalizace 
z důvodu úspory nákladů a  terénních pod-
mínek, náklady s její výstavbou by ale nemě-
ly být v budoucnu „uznatelné“ k získání do-
tace z op Žp. přitom právě prostřednictvím 
jednotné kanalizace se v čr odvádí většina 
odpadní vody a  města a  obce ji budovaly 
v současném programovém období a před-
pokládají její budování i v dalších letech. 
svaz také nesouhlasí se zamýšleným zpřís-
něním limitů pro vypouštění odpadních 
vod. vedlo by k  opětovnému zvýšení ná-
kladů vlastníků i provozovatelů čistíren od-
padních vod na  nové technologie, ačkoliv 
do  nich v  minulých letech již investovaly 
mnoho peněz. toto by v konečném důsled-
ku skokově zdražilo stočné pro koncové 
uživatele – tedy širokou veřejnost. 



semináře pro zastupitele, které 
se pro velký zájem podařilo na-
výšit z původně plánovaných 30 
na  60. výstupy z  obou projektů 
uvádíme průběžně na stránkách 
našeho zpravodaje a  samozřej-
mě i  na  speciálních webových 
stránkách.

členové předsednictva byli 
informováni také o  přípravě 
projektu Posilování adminis-
trativní kapacity malých obcí 
na  bázi meziobecní spolu-
práce, který by měl v  podstatě 
navazovat na  projekt podpora 
meziobecní spolupráce. tento projekt je koncipován na tři roky 
s  finančním objemem cca 350 milionů kč a  rozsahem 30–40 
území orp s cílem odzkoušet meziobecní spolupráci prostřed-
nictvím „servisních center“. ty by zajišťovaly zejména pro ne- 
uvolněné starosty malých obcí odbornou pomoc a poradenství 
v  oblastech právní podpory, ekonomické agendy, dotačního 
managementu, veřejných zakázek atd. předsednictvo zahájení 
prací na přípravě žádosti o projekt schválilo. zároveň deklaro-
valo záměr svazu pokračovat i nadále v podobných projektech, 
financovaných především z  prostředků operačních programů 
v programovém období 2014+. 

předsednictvo dále schválilo zprávu o  hospodaření svazu  
k  31. prosinci 2014, která bude následně předložena radě –  
viz str. 6, projednalo možnost bližší spolupráce se společností  
mepco při koordinaci nositelů iprÚ a iti a pochopitelně se věno-
valo přípravě nadcházejícího sněmu, kde asi největší pozornost 
přítomní upřeli na nastavení svazových priorit na období let 2015 
až 2017. priority budou po sněmu rozpracovány do akčního plánu 
a předloženy ke schválení radě. Jednalo se rovněž o problematické 
koncepci sociálního bydlení čr – viz samostatná zpráva na str. 10, 
o  možnosti zapojení starostů do  projektu starostové píší noviny, 
projednávaly se změny v komisích, včetně sloučení sociální komise 
a komise pro zdravotně postižené občany, které již několik let zase-
dají výhradně spolu, byla udělena záštita svazu nad soutěží cena 
architekt roku 2015 a nad veletrhem for arcH 2015.

projednána byla ještě řada dalších témat a pochopitelně nechy-
běla ani „aktuální legislativa“. k té patřily např.:

l zákon o vnitřním řízení a kontrole – na základě připomín-
kového řízení připravilo mf změnu návrhu a došlo k odstra-
nění nejpalčivějších pasáží. přezkum hospodaření ze strany 
krajů (alternativně soukromým auditorem) bude zachován, 
útvar inspekce nebude zřizován, výbor pro audit nebude pro 
obce povinně zřizován. problémem nebude externí zajištění 
účetnictví. Dochází k  novému stanovení podmínek pro in-
terní audit, ten bude muset mít povinně 4 osoby (do útvaru 
lze převést pracovníky z  odborů kontroly). povinnost zřídit 
interní audit budou mít obce s  rozpočtovými výdaji nad  
500 mil. kč, což postihne města od  cca 30 tisíc obyvatel. 
problematická ovšem zůstává plánovaná účinnost, když se 
počítá s počátkem roku 2016, nebude tedy dostatečná doba 
na přípravu, změnu organizačních struktur apod. 

l zákon o evidenci tržeb – obce budou, na základě svazo-
vého požadavku, vyjmuty z povinnosti mít na  hotovostní 
operace pro svou hospodářskou činnost zařízení na online 
komunikaci s  finanční správou. v  jiných parametrech se 
obcí zákon netýká. obecně vyšší inkaso daní může přinést 
více peněz do rozpočtů obcí, na druhé straně pro řadu živ-
nostníků může být opatření likvidační, což může zname-
nat horší dostupnost některých služeb ve  venkovských  
oblastech.

l Novela školského zákona 2015 – zavádí povinné před-
školní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky, což významně dopadne na obce – zřizova-
tele mŠ a zŠ. předškolní vzdělávání má primárně poskytovat 
mŠ, což znamená, že bude nutné vymezit spádové školské 
obvody stejně jako u zŠ. současně se zavádí povinnost kraje 
zajistit dopravní obslužnost do/ze  spádové mŠ. tato novinka 
by měla platit od školního roku 2017/2018.

l Novela zákona o státním pozemkovém úřadu – význam-
ně omezuje bezúplatné převody zemědělských pozemků 
na  obce. Důvodem je nedostatek pozemků, které má spÚ 
k dispozici (nutné pro naplánované např. energetické či do-
pravní stavby). změna se dotkne především staveb pro byd-
lení, s čímž svaz důrazně nesouhlasí, a to zejména v souvis-
losti s připravovaným zákonem o sociálním bydlení. 

l Návrh nařízení vlády o  stanovení minimálního počtu 
provozoven pro poskytování základních služeb – návrh 
opětovně předložil český telekomunikační úřad, v  souvis-
losti s  poskytováním poštovních služeb je v  něm uvedeno, 
že minimální počet provozoven pro poskytování základních 
služeb činí 2100, přičemž v  případě přijetí by toto nařízení 
vlády nabylo účinnosti dne 1. července 2015. svaz opět vyjá-
dřil zásadní nesouhlas. 

l Předběžný návrh paragrafového znění zákona o zadáva-
cích řízeních

 zákon by měl do dubna 2016 nahradit stávající zákon o ve-
řejných zakázkách. v oblasti nadlimitního řízení transponuje 
tzv. evropské zadávací směrnice, podlimitní řízení ponechá-
vá národní úpravě. navrhovatel v  zásadě vyhověl hlavním 
požadavkům svazu, a to zejména v oblasti zjednodušeného 
podlimitního řízení – zvýšení limitu pro stavební zakázky 
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na  50 milionů, zveřejňování pouze na  profilu zadavatele, 
možnost oslovit 5 dodavatelů.

l Novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
 svaz uplatnil zásadní připomínky, nicméně předkladatel, 

Úřad vlády, je vůbec nevypořádal. svaz se proto obrátil 
na  předsedu vlády, následně byl osloven ministrem pro 
lidská práva a  rovné příležitosti J. Dienstbierem s  žádostí 
o schůzku a pozváním na zasedání legislativní rady vlády.

l Komplexní pozměňovací návrh zákona o registru smluv
 návrh připravila skupina koaličních poslanců, svaz k  němu 

zaslal své vyjádření. 
 Hlavní přínosy: vylučuje uveřejňování smluv s fyzickými ne-

podnikajícími osobami (s  výjimkou převodu nemovitostí), 
vláda může zavést limit pro smlouvy do 50 tisíc kč bez DpH, 
neuveřejňují se faktury a objednávky, existuje možnost ná-
pravy nedostatečně uveřejněných údajů z důvodů ochrany 
obchodního tajemství.

 Dořešit je třeba: možnost nápravy nedostatečně uveřejně-
ných údajů z důvodů ochrany osobních údajů, strojovou či-
telnost textu (nevyžadovat) a přidat výjimky pro situace, kdy 
nebude registr smluv funkční.

 pro menší obce se počítá s dvouletým odkladem – navrženy 
jsou dvě varianty odkladu: pro obce i. a  ii. typu, nebo pro 
obce do 10 000 obyvatel.

l Návrh zákona o provozování hazardních her
 zcela opomíjí praktické výsledky regulačních kroků prová-

děných obcemi v  současné době a  vyvolává mnoho nejas-
ností. svaz kritizuje především to, že v návrhu chybí analýza 
ekonomických dopadů na rozpočty obcí a úprava způsobu 
zdanění provozovatelů hazardních her. analýzy provedené 
v  návrhu zákona nezohledňují skutečnost, že předkladatel 
kalkuluje s  novou právní úpravou daní a  poplatků souvise-
jících s  provozováním hazardních her ve  zvláštním zákoně, 
který však nebyl předložen do  mezirezortního připomín-
kového řízení. návrh dále neobsahuje související prováděcí 
předpisy, např. centrální informační systém, na něž ve svém 
textu v  mnoha případech odkazuje, tudíž není ani možné 
posuzovat předkládanou právní normu jako celek.

l zákon o dani z hazardních her
 navrhovaný daňově odvodový systém je přijatelný částeč-

ně pro velká města, která mají obyvatele převážně s vyso-
kým příjmem, které zvolily nulovou toleranci. výpočtem 
nového režimu rozdělení daně dojde k přepočtu daňového 
výnosu podle počtu povolených adres ve  městě, což sice 
přinese efekt koncentrace zařízení do  provozoven, avšak 
zvýší to příjem pouze velkých měst, které mohou ponechat 
současný počet povolených provozoven. návrh zákona 
není akceptovatelný pro velká města v regionech se slabší 
kupní silou, ve  kterých se v  současné době nachází něko-
lik desítek provozoven a  jejich počet se podle ustanovení 
navrhovaného zákona o  hazardu (nejméně 15 koncových 
zařízení v jedné herně) zredukuje asi na 15–25 % dnešního 
stavu. zůstanou pouze velké herny, teoreticky kasina, které 
splní podmínku nejméně 15 koncových zařízení. návrh zá-
kona o dani z hazardu je zcela nepřijatelný pro malá města 
a obce, ve kterých provozovatelé nezřídí žádnou provozov-

nu, protože nová daňová zátěž, fixní poplatek 300  000 kč 
za čtvrtletí a 35 % z tržeb je tak vysoký, že nelze objektivně 
požadovat, aby provozovatel udržel provozovnu s dnešní-
mi např. 5 tHz za podmínky rozšíření na povinných 15 tHz. 
svaz proto požadoval, aby zůstalo stávající přerozdělení 
výnosu z vHp.

l Návrh zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami
 svaz zásadně nesouhlasí s uloženou povinností provozova-

teli prostor souvisejících s veřejnou dopravou zajistit dodr-
žování zákazu kouření a zákazu vstupu osobám pod vlivem 
alkoholu, dále aby odborné lékařské vyšetření hradil posky-
tovateli zdravotních služeb subjekt, který učinil výzvu k vy-
šetření, a  nelze souhlasit také s  návrhem, aby 1 % odvodu 
z loterií a jiných podobných her tvořilo příjem státního fon-
du integrované protidrogové politiky. obce jsou těmi, kdo 
se především musí vypořádat s negativními dopady hazardu 
na svém území.

předsednictvo svazu bylo dále informováno o  poklesu inkasa 
daňových příjmů obcí a měst – viz str. 14, schválilo nominaci pri-
mátora karlových varů petra kulhánka na řádného člena české 
delegace za komoru místních samospráv do kongresu místních 
a regionálních orgánů rady evropy (clrae) a odsouhlasilo po-
depsání sektorové dohody v oblasti kybernetické bezpečnosti, 
která by měla obcím otevřít možnost seznamovat se s prostře-
dím bezpečnosti dat z pohledu uživatele. 

odsouhlasena byla také společná výzva komise rady asociace 
krajů pro informační technologie ve  veřejné správě a  svazové 
komise pro informatiku ve  směru k  ministerstvu vnitra, která 
vznese požadavek na předložení a jasné vize budování eGover-
nmentu. ministerstvo vnitra totiž dalo najevo svůj záměr měnit 
směřování eGovernmentu, přitom koncept jeho řešení se v mi-
nulých letech jen velmi těžko hledal. obce ze svého rozpočtu 
uhradily datová rozhraní propojení do spisových služeb a různé 
licence, jako např. czech point nebo registr živnostenského 
podnikání. v  současné době, kdy projekty výzev z  iop nejsou 
v  některých případech dokončeny, nebo jsou ve  fázi udržitel-
nosti, vyvolávají informace o  měnící se strategii státu v  této 
oblasti u subjektů zapojených do projektů eGovernmentu ne-
jistotu.

Lenka Zgrajová
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Rada Svazu
r a Da  s va z u  z a s e Da l a  v e  D n e c H  2 3 .  a  24 .  D u b n a  2015  v  t Ř e b o n i

rada svazu měla pro jednání připraveno několik materiálů 
navazujících na  jednání předsednictva (viz str. 4, 5). vzala tedy 
nejprve na  vědomí stav členské základny (aktuálně se navý-
šil na 2619 měst a obcí) a průběžné informace k realizovaným 
svazovým projektům. ohledně projektu podpora meziobecní 
spolupráce se mimo dosažené výsledky hovořilo také o  jeho 
prodloužení, které již schválilo předsednictvo svazu, a  také 
navazujícím projektu, který však již bude asi 5 % spolufinan-
cován svazem. v diskusi pak zaznělo, že realizovaný projekt se 
ukázal jako velice přínosný a  legislativní výstupy 
projektu by měly být součástí připravovaných pri-
orit činnosti svazu na Xiv. sněm. Jistá výhrada pak 
ale byla vyřčena ke zpracovaným analýzám, které 
čerpají data z českého statistického úřadu. Ředitel 
projektové kanceláře Jaromír Jech v reakci na ten-
to podnět konstatoval, že na  tyto precedenty je 
upozorňováno a na základě podkladů z území by 
mělo dojít ke zpřesnění dat.       
navazovaly informace o  projektu odpovědný za-
stupitel, k  jehož klíčovým aktivitám dnes patří 
vzdělávací semináře v  kombinaci s  pilotními Dny 
zastupitelů a  rozšíření právního poradenství. ol-
dřich vlasák přitom podotkl, že tento projekt je 
pozitivně vnímán také ze strany evropské komise.  

Jedním z nejdůležitějších úkolů rady bylo projednat 
a schválit hospodaření svazu za uplynulý rok, které okomen-
toval předseda Dan Jiránek. Hospodaření svazu skončilo oproti 
rozpočtu s  kladným výsledkem ve  výši 1,78 mil. kč. podstatné 
úspory byly ovlivněny především mzdovými výdaji, a to jednak 
z  důvodu neobsazení některých pozic v  průběhu celého roku 
a jednak díky uplatnění části provozních výdajů v realizovaných 
projektech. v plné výši nebyly naplněny, ale také vyčerpány ne-

vlastní příjmy na zahraniční i tuzemské aktivity. významným fak-
torem úspory bylo rovněž úspěšné zajištění příjmů od partnerů 
na zajištění akcí pořádaných svazem, především tedy na krajská 
setkání, soutěž nejlepší starosta let 2010–2014 a finanční konfe-
renci. rada svazu schválila výsledky hospodaření svazu za  rok 
2014, tedy celkovou výši příjmů 360 883 919,02 kč a celkovou výši 
výdajů 359 095 100,59 kč. přebytek hospodaření 1 788 818,43 kč 
bude převeden do rezervního fondu, tedy přebytku hospodaření 
minulých let, který tedy nyní činí 29 507 826,36 kč.

podstatným bodem jednání byla rovněž příprava XIV. sně-
mu. velký časový prostor byl dán pro vysvětlení a odůvodnění 
připravovaných změn ve stanovách svazu. k nejpodstatnějším 
z nich patří, vzhledem k novému občanskému zákoníku, potřeb-
ná změna právní formy svazu, a to na spolek. Další podstatnou 
změnou by měla být změna statutárních orgánů. kolektivním 
statutárním orgánem by se mělo stát celé předsednictvo, při-
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v předvečer jednání rady se sešly tradičně komora měst a komora obcí, aby podkladové materiály připravené pro radu předběž-
ně projednaly. věnovaly se především přípravě sněmu svazu a s  tím souvisejícímu návrhu na změnu stanov svazu, vyslechly si 
informace k aktuální legislativě, přičemž diskutovány byly hlavně zákon o sociálním bydlení, evidence tržeb, novela zákona o nkÚ 
a zákon o dani z hazardních her. vyjádřily se také k možné změně sídla svazu – komora měst se jednoznačně nevyslovila pro žád-
nou variantu, komora obcí podpořila pronájem v Harfa office parku. komora obcí se podrobněji zabývala také přípravou nového 
programového období pro čerpání evropských fondů. Doporučila přitom zabývat se otázkou přesunu finančních prostředků z pro-
gramu rozvoje venkova do operačního programu Životní prostředí 2014+ a integrovaného regionální operačního programu..

Členy Rady v Třeboni přivítala starostka města Terezie Jenisová, která toto krásné 
lázeňské město i s jeho nejbližšími plány a záměry stručně představila.
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čemž navenek budou stále jednat předseda svazu a místopřed-
sedové. upravena je i volba místopředsedů komor svazu. před-
staveny a  odůvodněny pak byly ještě další drobnější změny, 
spíše zpřesňující. z jednání komor svazu pak ještě vyplynul po-
žadavek na zastoupení jednoho člena výboru městských částí 
a obvodů v předsednictvu svazu, a to s hlasem poradním. Dále 
bylo navrženo, aby předsednictvo v  rámci hospodaření svazu 
mohlo nakládat s finančními prostředky jen v mezích schvále-
ného rozpočtu a  případnou úpravu rozpočtu provádět pouze 
v rámci jednotlivých kapitol. na jednání rady pak byl předložen 
ještě Jednací řád sněmu, zpřesněný tak, aby navazoval na nové 
stanovy. upravené návrhy byly radou schváleny, stejně tak jako 
návrh programu sněmu, zprávy o činnosti a hospodaření svazu 
a návrh svazových priorit.

v  další části jednání vyslechli přítomní informaci o  novinkách 
ohledně programového období pro čerpání evropských fondů 
2014+ (podrobněji viz str. 14, 15). rada svazu v  této souvislosti 
schválila organizaci koordinační schůzky zástupců svazu v regi-
onálních stálých konferencích (naplánovaná je na 17. června v pa-
cově) a požadavek na prodloužení lhůt u alokací a realokací u jed-
notlivých operačních programů v novém programovém období. 

celkem krátká diskuse proběhla k očekávanému bodu změna 
sídla svazu – podrobněji projednaly již komory v předvečer jed-

nání Rady, možnosti stěhování a postupy vyjednávání byly shrnuty 
v  minulém čísle zpravodaje. předsednictvem doporučená kou-
pě vlastní nemovitosti na praze sřížkov nakonec přijata nebyla 
a bylo rozhodnuto, že svaz by se měl k novému roku přestěho-
vat do pronájmu v Harfa office parku, který se nachází v praze 9 
v českomoravské ulici. 

k poslednímu bodu programu patřila tentokrát aktuální legis-
lativa, která vesměs kopírovala jednání na předsednictvu. sta-
rosta velkého oseku pavel Drahovzal pouze doplnil informace 
o  novele zákona o  rozpočtovém určení daní. z  důvodu zno-
vuotevření zákona bude možné, aby svaz usiloval o  navýšení 
daňových příjmů obcí v podílu z celostátního hrubého výnosu 
daně z přidané hodnoty. navrhuje, aby svaz podpořil pozměňo-
vací návrh, jímž by se navýšil podíl obcí z celostátního hrubého 
výnosu daně z přidané hodnoty na 23,58 %, tak jak tomu bylo 
v roce 2011. návrh byl přijat.

v  rámci různého pak Jiří čunek, starosta vsetína, informoval 
o  rozporech v  softwaru spisové služby a  květa Halanová, sta-
rostka města Jílové u  prahy, doporučila zabývat se otázkou 
uvolněných funkcionářů obce v souvislosti s úhradou zákonné-
ho pojištění. bylo navrženo vyvolat novelizaci zákona a snažit 
se o nápravu.

Lenka Zgrajová
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XIV. sněm svazu za pár dní, 
věnujte této nejvýznamnější akci svazu svoji pozornost

Kdy: 21. a 22. května 2015
Kde: Clarion Congress hotel olomouc, Jeremenkova 36, olomouc

v posledních dvou číslech našeho zpravodaje jsme vás informovali o přípravě blíží-
cího se Xiv. sněmu svazu, tedy nejvyššího svazového orgánu, který schvaluje nejen 
zprávy o  činnosti a  hospodaření, ale především rozhoduje o  svazových prioritách 
na další léta. tedy o tom, čemu se tato největší celorepubliková organizace hájící zá-
jmy samosprávy bude věnovat především. a kdo jiný by se k nim měl vyjadřovat než 
právě vy, představitelé měst a  obcí. navržené základní priority rozpracovala kan-
celář svazu v  jednotlivé cíle, ke kterým bude po  jejich schválení vypracován akční 
plán, k němuž se vyjádří rada svazu na svém prvním zasedání po sněmu. neméně 
důležité je i schválit navržené změny stanov svazu, které je nutné provést zejména 
kvůli přijetí nového občanského zákoníku.

květnový sněm bude také sněmem volebním, po čtyřech letech se tedy obmění rada svazu. k nominacím na její členy jste byli 
vyzváni již v ins č. 3, kde jste mohli najít i přihlášku na sněm a formulář ke zplnomocnění pro případ, že byste se této významné, 
ale také prestižní, akce nemohli zúčastnit osobně. vše potřebné však najdete stále na našem webu. první zasedání nové rady se 
bude konat 12. června 2015 a mimo jiné na něm bude zvoleno také nové předsednictvo, a to včetně předsedy a místopředsedů.

připomínáme, že na sněm jsou zváni i naši přední politici. Účast ke dni uzávěrky zpravodaje zatím přislíbili předseda vlády bohuslav 
sobotka, místopředseda vlády pavel bělobrádek, ministři richard brabec, marcel chládek, milan chovanec a Dan Ťok, senátoři pře-
mysl sobotka, zdeněk Škromach, petr vícha, zdeňka Hamousová, Jitka seitlová, petr Šilar, patrik kunčar, z poslanců pak např. milada 
Halíková, petr bendl, ladislav velebný a vladislav vilímec. pozvání přijala ale i celá řada dalších hostů.  

Ilustrační foto z roku 2013, České Budějovice

upozornění – usnášeníschopnost
na sněm svazu je již přihlášeno na pět set delegátů, přesto stále není zajištěna jeho usnášeníschopnost. Proto znovu apeluje-
me na ty z Vás, kteří se sněmu nemůžete zúčastnit – předejte svůj hlas některému ze svých kolegů, který se na sněm do 
olomouce chystá. stačí vyplnit a samozřejmě do Kanceláře svazu odeslat, nejlépe již e-mailem, formulář „zplnomoc-
nění“. Děkujeme za pochopení, za to, že i tímto způsobem napomůžete zdárnému průběhu sněmu.
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Informujeme

starostové oceňují, že se dlouholetá otáz-
ka sociálního bydlení konečně řeší a  že 
jsou do  přípravy koncepce města a  obce 
zapojeny. bohužel ale ne na všechny prak-
tické podněty samospráv gestor sociální-
ho bydlení, tedy ministerstvo práce a  so-
ciálních věcí, slyší a fakt, že resort nevyšel 
vstříc zásadním připomínkám svazu v pra-
covních skupinách mpsv, by mohl vést 
k podpoře „obchodu s chudobou“. 

podle koncepce sociálního bydlení by 
města a  obce v  kontextu se zamýšleným 
povinným vyčleněním 5 % bytového fon-
du na  sociální bydlení mohly uzavírat 
smlouvy se soukromým pronajímatelem. 
automaticky by však přebírala odpověd-
nost za  vše, co s  takto zajištěným sociál-
ním bydlením souvisí. odpovídala by tedy 
například za  placení nájemného, sociální 
práci, dodržování dobrých mravů apod. 
přenesením odpovědnosti na samosprávu 
by se vytvořily dokonce lepší podmínky 
pro „obchod s  chudobou“, než jsou dnes 

kritizované ubytovny. mohlo by to vést až 
k  tomu, že podnikatelé budou hromadně 
kupovat bytové jednotky a  s  téměř nulo-
vou odpovědností je provozovat jako spo-
lečenství vlastníků.   
v materiálu o sociálním bydlení se rovněž 
problematickým způsobem používá po-
jem „právo občana“. lidé v obtížné sociální 
situaci by ho mohli chápat jako okamžitou 
povinnost města či obce přidělit jim byt. 
to jednak neodpovídá stávajícím kapaci-
tám bytového fondu měst a  obcí a  navíc: 
koncepce se nijak nezabývá otázkou ne-
zaviněné bytové nouze (například senioři, 
mladé rodiny apod.) a zaviněné (nepřizpů-
sobiví občané, lidé závislí na drogách aj.). 
neřeší se tak sociální napětí, které je už 
dnes v některých oblastech české repub-
liky velmi vysoké, ani otázka bezpečnosti 
v případě větších skupin potenciálně pro-
blematických obyvatel pohromadě.  

zcela stranou také zůstává dorovnání ná-
kladů mezi tržním a sociálním nájemným. 

koncepce počítá pouze s možnými nákla-
dy na investice.

z uvedených důvodů svaz považuje stáva-
jící znění koncepce za  neakceptovatelné. 
spolu s  občanským sdružením majitelů 
domů, bytů a dalších nemovitostí v čr pro-
to nedávno podepsal prohlášení, v kterém 
oba subjekty žádají o přepracování mate-
riálu a  posunutí termínů pro předložení 
zákona o sociálním bydlení. uložením po-
vinností městům a obcím v oblasti bytové 
politiky materiál zasahuje do  samostatné 
působnosti, které samosprávám zaručuje 
Ústava.

pro úplnost je třeba dodat, že sociální 
oblast jako taková potřebuje komplex-
ní a  provázané řešení. aby se lidé dostali 
z  obtížné životní situace a  nedocházelo 
k  jakémusi začarovanému kruhu, stát by 
měl – ve spolupráci s územní samosprávou 
– efektivně využívat nástroje pro zvýšení 
zaměstnanosti. Jsou totiž lepší státem do-
tované veřejně prospěšné práce či veřejná 
služba, díky kterým lidé neztratí pracovní 
návyky, a  tak si zvýší šanci k samostatné-
mu uplatnění na  trhu práce bez pomoci 
státu a  samosprávy, než sociální dávky 
a  sociální bydlení, které často vedou jen 
k zakonzervování stavu.

čerpáno z tiskové zprávy

Koncepci sociálního bydlení je třeba přepracovat

svaz odmítá současné znění koncepce sociálního bydlení. ministerstvo práce a so-
ciálních věcí v ní samosprávám navrhuje řadu povinností, neřeší však potřebnou 
úpravu legislativy či otázku dotací a financování jako takového. města a obce nyní 
rozhodně nemají podmínky pro to, aby zřizovaly obecní fond rozvoje bydlení nebo 
vyčleňovaly 5 % bytového fondu na sociální bydlení, jak materiál uvádí. samosprávy 
proto požadují koncepci přepracovat a posunout v ní uvedené termíny. vedení svazu 
o tom bude jednat s představiteli mpsv.   

mít v místě bydliště potřebné služby je pro 
obyvatele venkova životně důležité. ať už 
se jedná o  posílání pošty, možnost si na-
koupit nebo se jít pobavit do  kulturního 
zařízení. legislativa v  tomto směru bohu-
žel příliš nepomáhá. proto cestu, jak po-
moci, hledají subjekty, které se venkovem 
tradičně zabývají. tak, aby se venkov nevy-
lidňoval a tvořil přirozenou a plnohodnot-
nou alternativu života ve městě.

Účastníci schůzky se mimo jiné shodli, že 
v malých obcích by i obchodní síť měla být 
místem setkávání lidí, kde občané dostanou 
více služeb najednou. obchodní obslužnost 
na  venkově je třeba vnímat jako veřejně 
prospěšnou a také ji podporovat veřejnými 
zdroji. obchodní organizace v  malých ob-
cích by měly mít možnost zapojit se do pro-
jektů v  oblasti snižování nákladů, energe-
tické náročnosti, bytové a sociální výstavby 

zabraňme vylidňování venkova zachováním  
a podporou nezbytných služeb

o službách v malých obcích včetně pošt a obchodů jednali 16. dubna 2015 zástupci 
svazu měst a obcí, spolku pro obnovu venkova, sdružení místních samospráv, národ-
ní sítě místních akčních skupin, krajského úřadu olomouc, české pošty a spotřebních 
družstev coop v bělotíně. shodli se, že je nutné přijmout taková opatření, aby služby 
na venkově zůstaly zachovány a zabránilo se jejich úbytku. 
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a zřizování nových pracovních míst. Důleži-
tá je rovněž spolupráce spotřebních druž-
stev skupiny coop s českou poštou při její 
restrukturalizaci tak, aby v  malých obcích 
byly zachovány poštovní služby. 

podstatu jednání shrnuje osmibodové me-
morandum. obdobná setkání na téma slu-
žeb v obcích budou pokračovat i nadále.   

závěry jednání svazu měst a  obcí ČR, 
spolku pro obnovu venkova ČR, sdru-
žení místních samospráv ČR, Národní 
sítě místních akčních skupin, Krajského 
úřadu olomouc, České pošty a spotřeb-
ních družstev CooP: 

1. konstatujeme, že vzhledem k  proble-
matice služeb ve venkovském prostoru, 
nelze očekávat rychlé výsledky. Je však 
nutné činit dostupná opatření k zame-
zení úbytku služeb.

2. obchodní obslužnost v  malých obcích 
je nutné považovat za veřejně prospěš-
nou službu vyžadující veřejnou finanč-
ní podporu.

3. podporovat koncentraci služeb na  ob-
chodní platformě, aby se obchodní síť 
stala i  místem setkávání lidí, místem, 
kde lze využít více služeb současně.

4. podporovat projekty, které budou vytvá-
řet podmínky pro snižování nákladů spo-
jených s  obchodní obslužností venkova 
(například zateplování objektů, obnovi-
telné zdroje elektrické energie apod.).

5. umožnit obchodním organizacím, pů-
sobícím převážně ve  venkovském pro-
storu, zapojení do  projektů v  oblasti 
snižování nákladů, energetické nároč-
nosti, bytové a sociální výstavby, zřizo-
vání nových pracovních míst.

6. podporovat spolupráci spotřebních 
družstev skupiny coop s  českou poš-
tou při restrukturalizaci poboček české 
pošty s  cílem zachování poštovní ob-
služnosti obcí.

7. ustavit pracovní skupinu z  odborných 
pracovních spotřebních družstev pro 
obchodní služby, která bude zpracová-
vat odborná stanoviska k  této proble-
matice pro potřebu ostatních účastníků 
setkání.

8. Účastníci setkání se shodují v  názoru, 
že tato pravidelná setkání jsou přínos-
ná pro všechny strany a  konstatují, že 
spotřební družstva skupiny coop  chá-
pou jako významného představitele 
obchodní obslužnosti a služeb ve ven-
kovském prostoru.

čerpáno z tiskové zprávy

Kdy se vyžaduje souhlas

od  1. května 2015 je nezbytnou podmín-
kou pro získání nároku na doplatek na by-
dlení pro osoby žijící dlouhodobě v ubyto-
vacím zařízení se schváleným provozním 
řádem souhlas obce. ubytovací zařízení 
je definováno v ustanovení § 21 a zákona  
č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdra-
ví. osoby poskytující ubytování v  ubyto-
vacích zařízeních musí mít na tuto činnost 
zřízenu živnost a jsou povinny vypracovat 
provozní řád. osoby provozující ubyto-
vací zařízení musí mít tento provozní řád 
schválený příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví. pokud je ubytování po-
skytováno na  dobu delší než dva měsíce 
v  období šesti měsíců po  sobě jdoucích, 
jedná se o tzv. dlouhodobé ubytování. pro 
jiné ubytovací zařízení, než které je uvede-
no výše, se souhlas obce nevyžaduje.

Počty ubytoven a provozní řád

ke  konci roku 2014 bylo orgány ochrany 
veřejného zdraví v české republice evido-
váno 2255 ubytoven, které poskytovaly 
ubytovací služby. po novelizaci ustanovení 
§ 21a zákona č. 258/2000 sb., o  ochraně 
veřejného zdraví, kdy došlo k odlišení po-
žadavků provozního řádu pro tzv. dlouho-

dobé ubytovny, krajské hygienické stanice 
k  31. březnu 2015 schválily 124 provoz-
ních řádů a o několika provozních řádech 
se mělo rozhodovat. k  31. březnu 2015 je 
v čr orgány ochrany veřejného zdraví evi-
dováno celkem 287 tzv. dlouhodobých  
ubytoven.

Rozhodnutí musí mít  
odůvodnění a být  
přezkoumatelné

v  případech hodných zvláštního zřetele 
může orgán pomoci v  hmotné nouzi ur-
čit, že za  osobu užívající byt se považuje 
i bydlení v ubytovacím zařízení, který oso-
ba užívá na  základě smlouvy, rozhodnutí 
nebo jiného právního titulu. podmínkou 
však je, že obec, na  jejímž katastrálním 
území se ubytovací zařízení nachází, udělí 
souhlas k  vyplacení doplatku na  bydlení. 
obec musí souhlas k  vyplacení doplatku 
na  bydlení odůvodnit. avšak obec také 
nemusí souhlas udělit např. z důvodu opa-
kovaného narušení občanského soužití, 
porušení veřejného pořádku, opakované 
přestupky proti majetku, technický stav 
budovy nebo kdy je nájemné vyšší než ná-
jemné v místě a čase obvyklé. takové roz-
hodnutí musí obec též odůvodnit. obsa-
hem odůvodnění rozhodnutí je především 

rozbor, zhodnocení a  shrnutí podkladů 
odůvodňujících závazné stanovisko. musí 
proto plně odpovídat skutečným výsled-
kům provedeného šetření. rozhodnutí 
musí být také přezkoumatelné, aby bylo 
patrné, že diskrece je v konkrétním přípa-
dě logickým vyústěním řádného hodnoce-
ní skutkových zjištění.

Termín vydání závazného  
stanoviska

závazná stanoviska má dle sdělení minis-
terstva vnitra obec Úřadu práce poskyto-
vat bezodkladně. pojem „bezodkladně“ 
patří k neurčitým právním pojmům, které 

V kontextu s doplatkem na bydlení je třeba souhlas obce

osoby žijící dlouhodobě na ubytovnách potřebují pro získání nároku na doplatek na 
bydlení souhlas obce.
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právní řád používá v situacích, kdy s ohle-
dem na okolnosti nelze zcela jednoznačně 
vyjádřit lhůtu přesným časovým údajem 
nebo kdy by to nebylo vhodné. Je zřejmé, 
že poskytovat závazná stanoviska, která 
vyžadují šetření na  místě, nemůžou být 
poskytována v  časovém úseku několika 
minut, hodin či několika málo dnů jako 
např. poskytnutí lékařské pomoci.   

Povinnost postarat se o svoje 
sociálně slabé občany

ustanovení § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 sb.,  
o obcích (obecní zřízení), navazuje na od-

stavec 1, podle kterého patří do samostat-
né působnosti obce také záležitosti, které 
do  samostatné působnosti obce svěří zá-
kon. Jde tedy o demonstrativní vymezení 
rozsahu samostatné působnosti, a  to jed-
nak tím, že je vedle sebe postaveno vytvá-
ření podmínek pro rozvoj sociální péče 
a pro uspokojování potřeb občanů obce, 
a  jednak obsahem výčtu jednotlivých 
potřeb, např. potřeba bydlení, potřeba 
informací. není zde stanovena žádná po-
vinnost např. zajistit bydlení. v  této sou-
vislosti je důležité připomenout, že obec 
pečuje o občany obce. občanem obce je 
fyzická osoba, která je státním občanem 

české republiky a  je v  obci hlášena k  tr-
valému pobytu. v  rámci přidělení bytu je 
i  požadavek, že osoba nemá v  současné 
době dluhy na  nájemném legitimní, což 
potvrdil i  nejvyšší soud v  usnesení č.j. 26 
cdo 366/2013 ze dne 26. února 2013: „Přes-
tože má obec jako pronajímatel specifické 
postavení, nelze na  ni zcela přesouvat za-
bezpečení bytových potřeb jejích obyvatel, 
a  to zejména za  situace, kdy se jí nedostalo 
za užívání jejího majetku (bytu) odpovídají-
cího protiplnění.“

Mgr. Miroslava Sobková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu     

pro upřesnění. v současné době jsou v po-
slanecké sněmovně tři návrhy zákonů, 
které mají ambici měnit zákon o obcích. 
Jde jednak o vládní návrh zákona, dále pak 
o  poslanecký návrh stanislava polčáka 
a  věry kovářové jako tisk 249, jehož sna-
hou je vyloučit majetkovou odpovědnost 
zastupitelů, a  poslanecký návrh skupiny 
poslanců včetně petra Gazdíka pod číslem 
282, který usiluje o  zavedení přímé volby 
starostů. k  těmto poslaneckým návrhům 
vláda zaujala negativní stanovisko a ty tak 
„čekají“ na  projednání ve  výboru pro ve-
řejnou správu a regionální rozvoj.

ale zpět k  vládní novele zákona o  obcích, 
kterou připravilo ministerstvo vnitra. Dů-
vodem předložení vládního návrhu zá-
kona je řešení problematiky sporných 
hranic obcí, jež vznikly nesouladem území 
obce s  katastrálním členěním či neexis-
tencí vlastního katastrálního území obce. 
tyto tzv. územní anomálie v  současnosti 
výrazně komplikují výkon nejen dotčených 
územních samospráv, ale i  státní správy 
v daném místě. platné právní předpisy totiž 
nyní umožňují tento stav řešit pouze do-
hodou dotčených obcí. v  praxi se přitom 
ukazuje, že dosažení takové dohody není 
v  reálném světě možné. cílem návrhu je 
proto vytvoření právního nástroje k  vy-
řešení všech identifikovaných územních 
anomálií, který bude aplikován tam, kde se 
obce nedohodnou. pro ilustraci – tato pro-
blematika se týká 15 případů, dohromady 
pak 28 obcí. 

předložený návrh dále legislativní cestou 
navrhuje odstranit ty aplikační problémy 
v  souvislosti s  aplikací nového občan-
ského zákoníku, které nelze uspokoji-
vě řešit interpretací a  u  nichž taktéž není 
možné s ohledem na požadavek právní jis-
toty vyčkat na sjednocení výkladu cestou 
precedentních soudních rozhodnutí. pro-
blematické se v této souvislosti jeví přede-
vším nové pojetí nemovité věci, které za-
hrnuje kromě hmotných nemovitých věcí 
též věcná práva ke  hmotným nemovitým 
věcem (např. právo stavby, věcná břemena 
apod.). návrh změny zákonů o  územních 
samosprávných celcích situaci řeší tím, že 
v souvislosti se zveřejňováním záměrů dis-
pozic s  nemovitými věcmi a  v  souvislosti 
s  určením pravomocí orgánů samospráv 
rozhodovat o právních jednáních výslovně 
doplňuje právní úpravu o pachty i výpro-
sy. Dále stanoví, že povinnost zveřejňovat 
záměr se bude týkat jen hmotných nemo-
vitých věcí a práva stavby.
novelizována je rovněž stávající právní 
úprava uvádění názvu obce, ulic a  jiných 
veřejných prostranství a  budov státních 
orgánů a orgánů územních samosprávných 
celků v jazyce národnostní menšiny. na-
vrhovaná změna kupříkladu řeší situace, 
v nichž v obci podle posledního sčítání lidu 
žije více než 10 % občanů hlásících se k jiné 
než české národnosti, čímž obci vzniká po-
vinnost výbor pro národnostní menšiny 
ustavit, avšak o  „práci“ ve  výboru nemají 
příslušníci národnostních menšin zájem. 
nově by měl být výbor ustavován za splně-

ní zákonné podmínky, přičemž o  ustavení 
výboru by současně musel požádat spolek 
zastupující zájmy národnostní menšiny (vý-
bor samozřejmě může zastupitelstvo zřídit 
i  dobrovolně, bez této žádosti, nebude to 
však jeho povinností).

kromě shora uvedených tří okruhů obsahu-
je návrh též řešení některých praktických 
problémů, na  které starostové dlou-
hodobě upozorňují. Jsem ráda, že se mi 
ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osob-
ních údajů podařilo do této novely prosadit 
také výslovné stanovení samostatné pů-
sobnosti obce, kraje, hlavního města prahy, 
jakož i  městských částí a  městských ob-
vodů statutárních měst a  městských částí  
hl. m. prahy v oblasti ocenění významných 
životních událostí jejich občanů. staros-
tové se tak již budou moci standardně 
a  legálně dostat k  údajům o  svých ob-
čanech tak, aby jim mohli pogratulovat 
k  životnímu výročí nebo narození dětí, 
aniž by jim hrozily sankce za  porušení 
pravidel ochrany osobních údajů.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce 

veřejné správy a legislativy

Ministerstvo vnitra usnadní obcím  
gratulace k životním výročím občanů

parlament projednává vládní novelu zákona o obcích. to je jistě důvod zvýšit pozor-
nost, protože právní úprava postavení obcí je denním chlebem každého starosty či 
zastupitele a alfou a omegou místního rozvoje.

Ilustrace  
Monika Raisová
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v  současné chvíli je situace taková, že da-
ňové příjmy z  DpH jsou oproti minulému 
roku o 20 % nižší, což znamená velký zásah 
do  rozpočtů měst a  obcí. Dle aktuálních 
informací ministerstva financí inkaso DpH 
meziročně kleslo o  8,6 mld. kč. pokles je 
dán zejména vysokou srovnávací základ-
nou inkasa za první měsíce roku 2014, kdy 
v  důsledku zahájení postupu k  odstranění 
pochybností správce daně nebylo finanč-
ní správou čr na  úrovni veřejných rozpo-
čtů vráceno do  konce března 11,8 mld. kč 
nadměrných odpočtů. Jednoduše řečeno 
– propad v  úvodu roku způsobily vysoké 
daňové vratky. vloni touto dobou obce 
dostaly z  výnosů daní o  něco vyšší částky 
finančních prostředků než obvykle. stát 
tehdy nevyplatil celý objem nadměrných 
odpočtů DpH. na  konci října pak finanční 
správa začala vracet přeplatky tzv. pracu-

jícím seniorům, které jim byly navráceny 
rozhodnutím Ústavního soudu. tuto situaci 
ovlivnila dále skutečnost, že stát nyní vybírá 
méně daní kvůli předzásobení obchodníků 
i vzhledem k dalším okolnostem. Jde napří-
klad o výrazný pokles cen pohonných hmot, 
pokles objemu stavební výroby, zavedení 
druhé, snížené sazby DpH, předzásobení 
tabákovými nálepkami, pokles cen u  ener-
getických surovin a energií nebo pokles cen 
s významným podílem ropy na vstupu.

od druhého čtvrtletí roku 2015 lze očekávat 
snižování vlivu tohoto zkreslení z  důvodu 
postupného vyplácení zadržených nadměr-
ných odpočtů. na  meziroční pokles inkasa 
působí i pokles cen pohonných hmot. pozi-
tivní trend naznačuje inkaso DpH v  samot-
ném březnu, které na úrovni veřejných roz-
počtů dosáhlo 21,2 mld. kč, což je o 2,0 mld. 

kč více než ve  stejném období minulého 
roku. rozpočet počítá s poklesem proti sku-
tečnosti roku 2014 o 0,4 %, což je dáno pře-
devším zavedením druhé snížené sazby DpH 
ve výši 10 %, která je od 1. 1. 2015 aplikována 
na  léky, knihy a  nenahraditelnou dětskou 
stravu (odhad dopadu na  úrovni státního 
rozpočtu je – 2,4 mld. kč). 

ministerstvo rovněž uklidňuje, že u  inkasa 
DpH, které je současně i  hlavním zdrojem 
daňových příjmů náležejících dle platné-
ho ruD obcím a  krajům, lze na  konci roku 
očekávat minimálně dosažení výše dané 
rozpočtem (platí např. i  pro inkaso Dppo), 
což bude znamenat dosažení očekávaných 
příjmů i  pro obce a  kraje. tato problema-
tika je ze strany svazu sledována, byla se 
starosty, primátory a hejtmany diskutována 
na  krajských setkáních a  diskuse proběhla 
i v médiích. pokud bude mít svaz nové infor-
mace v této věci, bude zástupce obcí a měst 
informovat.

Ing. Jana Chládková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

Daňové příjmy z DPh poklesly

Daňové příjmy z DpH za i. čtvrtletí roku 2015 jsou oproti stejnému období minulého 
roku o 20 % nižší. téma daňových příjmů měst a obcí bylo rovněž na programu jed-
nání předsednictva svazu dne 10. dubna 2015.

i  integrovaný regionální operační program 
(irop), u kterého se očekávalo velké zpoždě-
ní, by měl být schválen již na přelomu měsí-
ce května a června 2015. na národní úrovni 
ve vztahu k řídicím orgánům (Řo) bylo na zá-
kladě jednání rady pro evropské strukturální 
a  investiční fondy dohodnuto, že jednotlivé 
Řo zpracují do konce roku 2014 předběžné 
harmonogramy vyhlašování výzev na  rok 
2015. cílem této aktivity je zajistit dostateč-
nou informovanost potenciálních žadatelů 
a dostatek času na přípravu projektů. v sou-
časné době všechny řídicí orgány tento zá-
vazek splnily a harmonogramy pro rok 2015 
jsou veřejně dostupné na webu ministerstva 
pro místní rozvoj (www.dotaceeu.cz/har-
monogram-vyzev). pozitivním krokem, pro 
který se rozhodla vláda, je spuštění výzev 
před samotným schválením programů ev-
ropskou komisí, což v  situaci, kdy přípravu 

nového programového období doprovází 
velké zpoždění, umožní urychlení a  plynu-
lejší čerpání finančních prostředků. nicméně 
dle harmonogramů výzev lze očekávat, že 
výzvy zacílené na  obce budou vyhlašovány 
až v druhé polovině roku 2015.

Územní dimenze  
a integrované nástroje

Územní dimenze sehrává pro místní samo-
správu klíčovou úlohu, a tudíž byla ve středu 
pozornosti svazu během přípravy nového 
programového období. mmr stanovilo pro 
územní dimenzi celkově částku 200 mld. kč,  
což odpovídá zhruba 1/3 z celkové alokace 
pro česku republiku pro programové ob-
dobí 2014–2020. ačkoliv základy územní 
dimenze jsou dlouhodobě již pevně zakot-
veny, vnitřní strukturace územní dimenze 

není stále uzavřena. zejména přípravu inte-
grovaných nástrojů komplikuje rezervovaný 
přístup některých operačních programů (op 
Životní prostředí a op výzkum, vývoj a vzdě-
lávání). Je vhodné upozornit na problemati-
ku ve dvou rovinách, které spolu úzce sou-
visí. nerespektování národního dokumentu 
k územní dimenzi (nDÚD) ze strany Řo, tedy 
omezené využití specifických cílů znamená 
nenaplnění závazku 65 mld. kč pro sedm iti. 
zároveň neochota některých Řo zohlednit 
požadavky nositelů integrovaných nástrojů 
s  sebou nese velké riziko ohrožení celkové 
integrovanosti strategií iti a  iprÚ - základ-
ního smyslu těchto nástrojů, které mají řešit 
strategicky významné a vzájemně prováza-
né projekty. postoje Řo byly jedním z bodů 
diskuze na  komoře integrovaných nástrojů 
iti a iprÚ v rámci národní stálé konference, 
které se účastnili všichni zástupci integrova-
ných nástrojů.

Postoje řídicích orgánů  
k integrovaným nástrojům

l oP Životní prostředí (v gesci mŽp)
 pro iti byla vymezena alokace pouze 

500 mil. kč, což vzhledem k důležitosti  

Příprava na programové období 2014–2020  
jde konečně do finále

příprava nového programového období míří skutečně do své finální fáze, kdy během 
druhého čtvrtletí by postupně měly být schvalovány všechny relevantní operační 
programy. nadále však pokračuje procedura vyjednávání programů. pozitivní sku-
tečností zůstává, že na konci února mmr vedlo technické jednání s evropskou komisí 
o otevřených problémech v programech, které se podařilo postupně vyřešit. tím se 
urychlí i schvalovací proces operačních programů.
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tohoto tématu je částka na-
prosto neodpovídající po- 
třebám sedmi největších 
aglomerací české republiky. 
pro další integrovaný nástroj 
iprÚ není v  op Žp aloková-
na žádná částka, nicméně ze 
strany Řo je zvažován sys-
tém bonifikací pro projekty, 
které by byly zastřešeny in-
tegrovanou strategií. 

l oP Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání  
(v gesci mŠmt)

 pro iti vymezil Řo dle národ-
ního dokumentu k  územní 
dimenzi pouze specifický cíl 
1.2 s názvem „zvýšit přínosy 
výzkumu pro společnost“, 
což se nesetkává s potřeba-
mi metropolitních oblastí. 
zcela nejasná zůstává pozi-
ce tzv. krajských akčních plá-
nů (kap) a místních akčních 
plánů (map), jejichž soulad 
se strategiemi iti/iprÚ je podmínkou 
pro čerpání z prioritní osy 3 („regionální 
školství“). v  tomto směru byli zástupci 
mŠmt během zasedání národní stálé 
konference požádáni o  koordinační 
schůzku mezi řídicím orgánem a  zá-
stupci integrovaných nástrojů, neboť 
dosud nebyl představen metodický 
pokyn pro kap a  map. nedostatečné 
informace o  těchto podpůrných akč-
ních plánech znamená pro města další 
komplikaci při přípravě integrovaných 
strategií, což přinese s největší pravdě-
podobností další zpoždění dokončení 
těchto strategických dokumentů. 

v  reakci na  přetrvávající neochotu výše 
uvedených řídicích orgánů se během ledna 
2015 sešli političtí představitelé obou ná-
strojů, nejprve iti v brně dne 21. ledna 2015 
a následně i iprÚ na půdě svazu dne 27. led-
na 2015. obě skupiny měst spojují společné 
problémy, ke kterým se řadí právě nevyjas-
něný postoj mŽp a  mŠmt a  zpřístupnění 
jejich operačních programů nositelům inte-
grovaných nástrojů. tento fakt také souvisí 
s problematickým národním dokumentem 
k územní dimenzi, který není ze strany Řo 
respektován, přestože byl schválen vládou 
v  srpnu 2014. Další komplikace při tvorbě 
integrovaných strategií je neaktuálnost to-
hoto dokumentu, neboť struktura specific-
kých cílů operačních programů se od srpna 
2014 výrazně změnila. mmr přislíbilo ak-
tualizaci dokumentu během dubna 2015. 

v  tomto směru se primátoři obou skupin 
statutárních měst obrátili prostřednictvím 
svazu na předsedu vlády, kterému byla za-
slána stanoviska měst iti a iprÚ. 

ostatní řídicí orgány spolupracují s iti da-
leko aktivnějším způsobem. konkrétně, 
v  současné době přistoupily řídicí orgány 
k  bilaterálním jednáním s  jednotlivými 
iti, kde se jedná o  konkrétních záměrech 
aglomerací. během března 2015 vedl tímto 
způsobem jednání irop a  na  závěr uspo-
řádal shrnující jednání se všemi zástupci 
tohoto nástroje. oproti tomu má iprÚ 
slabší pozici pro vyjednávání, neboť je re-
spektován prakticky pouze op zaměstna-
nost a irop, který také pro jednotlivé iprÚ 
organizoval na  přelomu března a  dubna 
individuální jednání. momentálně jedním 
z klíčových témat, které stojí před nositeli, 
je diskuze o  rozdělení alokace v  jednotli-
vých operačních programech.  

Metodický pokyn pro využití 
integrovaných nástrojů (MPIN) 

cílem tohoto dokumentu je poskytnout 
řídicím orgánům operačních programů, 
nositelům integrovaných strategií a  dal-
ším relevantním aktérům závazné postupy 
při implementaci integrovaných nástrojů 
iti, iprÚ, cllD. mmr na  přelomu února 
a  března 2015 představilo nový draft mpi-
nu, který prošel aktualizací pod vedením 
pracovního týmu (pt mpin), jehož součástí 

byli i zástupci z měst. Dokud však nebude 
úplná shoda mezi jednotlivými aktéry, není 
možné novou verzi mpin formálně schválit 
a začít využívat.

Regionální stálé konference

regionální stálé konference (rsk), které 
jsou ustaveny na území krajů, v  současné 
době probíhají s  různou intenzitou. smy-
slem této platformy je vzájemná komuni-
kace a  koordinace aktérů na  území kraje 
za účelem informování orgánů na národní 
úrovni o potřebách území a jejich promít-
nutí do  možností operačních programů. 
výstupem rsk budou regionální akční plá-
ny (rap), které představují souhrn potřeb 
daného území. první verze těchto plánů 
budou zveřejněny začátkem dubna.  

svaz měst a obcí má v  této platformě za-
stoupení ve třech kategoriích:
- Zástupce integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ
- Zástupci středně velkých měst
- Zástupci obcí/malých měst

nominace svazu vychází z jeho komorové-
ho uspořádání, přičemž počet zástupců se 
liší podle velikosti krajů. z hlediska kance-
láře svazu není tato nominace zcela uza-
vřena, neboť i v posledních týdnech došlo 
k  dílčím změnám. z  tohoto důvodu bude 
kancelář svazu opětovně informovat hejt-
many o aktuální nominaci svazu prostřed-
nictvím formálního dopisu. 
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kancelář svazu usiluje o  prohloubení 
spolupráce s  kraji při sdílení vytvářených 
podkladů pro tvorbu rap a  materiálů, 
které jsou diskutované na  zasedání rsk. 
vzhledem k tomu, že rsk je vhodnou pří-
ležitostí, jak města a obce mohou ovlivnit 
svůj rozvoj, je na  místě, aby svaz v  této 

věci zaujal aktivní 
roli nejen při koordi-
naci zástupců svazu 
v  regionální/národní 
stálé konferenci, ale 
zejména při informo-
vání komor svazu. 
vzhledem k  tomu, že 
nominace svazu pat-
ří v  podmínkách rsk 
mezi ty nejpočetněj-
ší, je vhodné k  této 
problematice přistou-
pit koordinovaným 

přístupem, neboť vzájemná spolupráce 
posílí samotný smysl rsk – koordinovat 
relevantní aktéry na  území krajů a  komu-
nikovat na základě principu zdola-nahoru 
směrem na národní úroveň. v tomto smě-
ru je žádoucí uspořádat společné zasedá-
ní zástupců svazu v  rsk. regionální stálé 

konferenci se na půdě svazu věnuje regio-
nální komise (v čele s předsedou lukášem 
vlčkem z pacova).

ve vazbě na aktivitu regionálních stálých 
konferencí se dne 27. března 2015 konalo 
2. zasedání Národní stálé konference 
(nsk). zástupci svazu se zúčastnili všech 
komor nsk (komora regionální, komora 
cllD a  komora iti a  iprÚ). následovalo 
plenární jednání členů nsk, na které byly 
odsouhlaseny závěry, podoba jednacího 
řádu a statutu této platformy. Další jedná-
ní nsk je předběžně naplánováno na září, 
kdy už by měly být všechny operační pro-
gramy schváleny evropskou komisí a regi-
onální akční plány budou v pokročilé fázi 
zpracování.

připravil Ing. Mgr. Adam Vazač
odd. vnějších vztahů kanceláře Svazu

standardním způsobem realizace pro stát 
nepotřebného majetku je prodej, zpravi-
dla výběrovým řízením. portfolio nemo-
vitého majetku však často obsahuje i  po-
ložky takového charakteru, u  nichž není 
realizace formou úplatného převodu pro 
stát hospodárná. z tohoto důvodu dochází 
k realizaci formou bezúplatného převodu. 

od  vzniku Úzsvm jsou bezúplatné pře-
vody, co do  počtu položek, převažujícím 
způsobem realizace nemovitého majetku. 
v posledních pěti letech Úzsvm bezúplat-
ně realizoval v  průměru 3,5 tisíce nemo-
vitých položek na  města a  obce. Dalšími 
nabyvateli nemovitostí jsou soukromé 
právnické a  fyzické osoby, především 
vlastníci bytů a  bytových domů podle  
§ 60a zms, a  dále, rovněž podle zákona, 
výrobní a spotřební družstva, církve a ná-
boženské společnosti, dobročinné spolky, 
pečovatelské služby a  další. organizační 
složky státu a  státní organizace od  Úz-
svm v roce 2014 získaly bezúplatně téměř  
10,5 tisíce položek nemovitého majetku, 
v  roce předchozím to bylo kolem 8,2 tisí-
ce položek. nejvíce nemovitostí si připsal 

státní pozemkový úřad, lesy čr a jednot-
livá povodí, státní podniky.

v  roce 2014 Úzsvm bezúplatně převedl 
na obce 1776 nemovitých položek, z toho 
22 staveb a 1754 pozemků v celkové hod-
notě v  účetních pořizovacích cenách té-
měř 100 milionů korun. v  roce 2013 byla 
pořizovací cena tohoto majetku přes  
300 milionů korun. struktura způsobu 
využití bezúplatně převedených staveb 
na obce byla v roce 2014 následující: jeden 
bytový dům, tři jiné stavby, dva objekty 
bydlení, devět objektů občanské vybave-
nosti, pět staveb občanského vybavení, 
jedna stavba technického vybavení a jed-
na zemědělská stavba.

skupina nabyvatelů „města a  obce“ patří 
spolu s kraji k hlavním skupinám nestátních 
subjektů, na které Úzsvm bezúplatně pře-
vádí nemovitosti, a to vždy podle § 22 od-
stavce 2 zms, jenž stanoví, že „bezúplatně 
lze věc převést pouze ve  veřejném zájmu, 
anebo je-li bezúplatný převod hospodár-
nější než jiný způsob naložení s věcí nebo 
stanoví-li tak zvláštní právní předpis“.

právě z těchto důvodů a z hlediska význa-
mu územních samosprávných celků věnuje 
Úzsvm převodům na  města a  obce před-
nostní pozornost a považuje je za převody 
ve veřejném zájmu s významným celospo-
lečenským dopadem. naplnění tohoto dů-
vodu však vždy musí posuzovat z pohledu 
státu jako vlastníka, nikoli z  pohledu sa-
mosprávného celku. učinit tak musí vždy 
ve vazbě na účel a způsob využití předmět-
ného majetku a nikoli ve vazbě na povahu 
potenciálního nabyvatele a na obecně pro-
spěšný charakter jeho činnosti.  v praxi tedy 
Úzsvm za  veřejný zájem pro bezúplatné 
převody považuje ty převody, u nichž před-
mět převodu bude sloužit výhradně k  pl-
nění veřejných úkolů nebo veřejné služby, 
kterou územní samosprávný celek vykoná-
vá jako svou zákonem svěřenou působnost. 
Jde o převody, po nichž převáděnou nemo-
vitost kraj nebo obec anebo jejich příspěv-
ková organizace využije:
a) k  vytvoření podmínek pro nezbytný 

přístup k  pozemku v  majetku nabyva-
tele 

b) jako veřejné pohřebiště 
c) ke  zřizování a  k  provozu vodních děl 

a zařízení
•	 k  ochraně	 před	 povodněmi	 a  su-

chem 
•	 k výchově	nebo	ke vzdělávání	
•	 k podpoře	vědecké	činnosti	
•	 k  podpoře	 veřejné	 sportovní	 nebo	

kulturní činnosti 

bezúplatné převody státního majetku na obce  
ve veřejném zájmu mají zákonná pravidla

nejrozsáhlejší činností Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (Úzsvm) 
je hospodaření s majetkem státu podle zákona č. 219/2000 sb., o majetku české re-
publiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (zms). majetek, kte-
rý stát nepotřebuje ke své činnosti, je při splnění zákonných podmínek přednostně 
nabízen nestátním subjektům. 
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•	 k ochraně	veřejného	zdraví	
•	 k provozu	veřejně	prospěšné	činnos-

ti na úseku sociálních nebo humani-
tárních služeb 

•	 k jiné	činnosti,	která	je	dle	zvláštních	
zákonů veřejnou službou nebo ve-
řejným úkolem, které je nabyvatel 
povinen plnit

d) k ochraně přírody nebo k péči o životní 
prostředí

e) k zajištění požární ochrany
f) k zajištění bezpečnosti obyvatel

nesmí tedy jít o  nemovitost, která by byť 
jen z  části nebo dočasně byla využita 
k  jakémukoliv druhu komerční činnosti. 
uvedené pojetí plně koresponduje s ustá-
lenou judikaturou soudů k  problematice 

výkladu pojmu „veřejný zájem“ při aplikaci 
§ 22 odstavce 2 zms.

za  dobrý příklad, kdy Úzsvm bezúplat-
ně převáděl obcím nemovitý majetek 
ve  veřejném zájmu, může posloužit bu-
dova mateřské školky v  účetní hodnotě 
2,1 milionu korun v obci rybník v okrese 
Ústí nad orlicí. městu sušice zase Úzsvm 
převedl ve  veřejném zájmu pozemky 
o  celkové výměře téměř 2,3 tisíce metrů 
čtverečních. nemovitosti totiž slouží jako 
protipovodňová zábrana při ochraně ma-
jetku občanů a  průmyslové zóny města. 
majetek v  mimořádné hodnotě 31 milio-
nů pro změnu získalo od  Úzsvm město 
Šumperk. Jednalo se o  areál, v  němž se 
nacházejí budovy a  pozemky využívané 

armádou spásy pro humanitární a sociál-
ní účely. 

aby si stát dodržení výše uvedených pod-
mínek zajistil, využívá k  tomu smluvního 
nástroje spočívajícího v omezujících pod-
mínkách a  smluvních sankcích. ty jsou 
přitom jediným relevantním prostředkem, 
jímž stát v rámci soukromoprávního vzta-
hu může ovlivnit chování nabyvatele, v je-
hož prospěch z  důvodu veřejného zájmu 
upozadil svůj legitimní zájem na adekvát-
ním výnosu ze svého majetku.  

Mgr. Pavel Hortig
tiskový mluvčí

Úřad pro zastupování státu  
ve věcech majetkových

města, zejména pak tak velká, jsou bez-
pochyby motory hospodářského růstu, 
zároveň se ale také potýkají s řadou pro-
blémů. mnoho měst čelí neudržitelné 
územní expanzi do  krajiny, existují zde 
problémy s ochranou životního prostředí 
a v některých dochází ke vzniku sociálně 
nepříznivého prostředí. 

v  návaznosti na  program urbact ii, 
ve  kterém úspěšně proběhla spolupráce 
více jak 5000 místních aktérů a bylo zpra-
cováno na 350 místních akčních plánů, se 
lze v  současném programovém období 
zapojit do programu urbact iii. program 
je zaměřen na tzv. měkké projekty, oteví-
rá možnost všem městům posílit kvalitu 
strategického řízení, podporuje výměnu 
zkušeností mezi evropskými městy a dále 
uplatnění a šíření znalostí ve všech oblas-
tech spojených s  udržitelným rozvojem 
měst. 

Do programu se v minulosti zapojila i ně-
která česká města. například Ústí nad la-
bem využilo programu k řešení problému 
předčasného ukončování školní docház-
ky. Jak uvádí vedoucí oddělení strategic-
kého rozvoje ing.  tereza Dostálová, „Ústí 
nad Labem díky projektu začalo hledat ře-
šení k  problému, o  kterém se doposud buď 
příliš nemluvilo, nebo se řešil separátně 
na  jednotlivých školách bez jakékoli spo-
lečné koncepce. Prostřednictvím projektu  

PREVENT, kdy v  souladu s  požadavky pro-
gramu vznikla tzv. Místní podpůrná sku-
pina, se tak vytvořila platforma subjektů, 
které v  takovém složení spolupracovaly 
poprvé, a  vzájemná komunikace, výměna 
názorů a  zkušeností byla pro tvorbu kon-
cepčního řešení velmi přínosná. Dalším 
rozměrem byla bezesporu zahraniční spo-
lupráce s  ostatními projektovými partnery, 
výměna dobré praxe, získání zajímavých 
informací, inspirace a přenos některých na-
bytých zkušeností do našich podmínek“.

tematické zaměření programu vychází 
z cílů kohezní politiky evropské unie a  je 
propojeno s  pilíři definovanými v  mate-
riálu evropa 2020. Hlavními pěti podpo-
rovanými oblastmi programu urbact, 
na  které je vyčleněno 70 % z  celkové 
finanční alokace programu, jsou (1) po-
silování výzkumu, technologický rozvoj 
a  inovace, dále (2) přechod na nízkouhlí-
kové hospodářství ve všech odvětvích, (3) 
životní prostředí a účinné využívání zdro-
jů, (4) zaměstnanost a  pracovní mobilita 
a (5) sociální inkluze a boj proti chudobě. 
města ovšem mohou své projekty směřo-
vat i do dalších oblastí. 

pokud města projeví zájem zapojit se 
do vyhlášené výzvy, je zapotřebí vytvořit 
základní partnerství s  minimálně dalšími 
třemi městy. mnoho českých měst má 
již nastavenu mezinárodní partnerskou 

spolupráci v  jiných oblastech, což může 
usnadnit hledání projektových partnerů. 
Další možností je využít online nástroje 
„Databáze projektových záměrů“, kde lze 
vyhledat potenciální projektové partnery 
řešící obdobné téma. v  závislosti na  po-
čtu partnerů a předpokládaném rozsahu 
aktivit mohou sítě na svoji činnost v první 
fázi získat až 100  000 eur. v  případě re-
alizační fáze dosahuje finanční alokace 
do výše 750 000 eur na jednu síť měst. 

poskytování odborné a metodické pomo-
ci žadatelům a  projektovým partnerům 
je úkolem národního kontaktního místa. 
za  českou republiku jej zajišťuje odbor 
regionální politiky ministerstva pro míst-
ní rozvoj, kde se lze obracet na arch. eliš-
ku pilnou (eliska.pilna@mmr.cz). zájemci 
z řad měst mohou využít také konzultač-
ních dnů, které ministerstvo pro místní 
rozvoj připravuje. 

Veškeré informace k 1. výzvě jsou k dis-
pozici na níže uvedených odkazech:
http://urbact.eu/urbactiii-1st-call 
http://urbact.eu/open-calls-networks 

Použité zdroje
Evropská komise. 2014. URBACT III Operati-
onal Programme. Brusel: Evropská komise
Ministerstvo pro místní rozvoj. 2010. Zásady 
urbánní politiky. Praha.

Program urbact může městům pomoci  
při řešení novodobých problémů

vyhlášením první výzvy na konci března 2015 se českým městům otevřela příležitost k zapojení do atraktivního programu urbact, 
a tím možnost zapojit se do mezinárodní výměny zkušeností, ke které program vybízí. výzva bude uzavřena 16. června 2015.
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Kdy a proč?

počínaje 21. květnem vyjdou každé dva týdny v lidových novinách články od představitelů měst a obcí, vždy na jedno předem dané 
téma. cílem je poukázat na to, co se povedlo, ale také se nevyhýbat tomu, co se nedaří, proč a jak by se to 
mělo změnit. projekt má seznámit čtenáře s prací starostek a starostů, představit 
je i mimo rámec obce či města, které řídí. nová rubrika 
má rovněž zprostředkovat 
seznámení s  praxí kolegů, 
být inspirací a zdrojem infor-
mací o  aktuálních tématech 
týkajících se veřejné správy 
a legislativy.

Jak na to?

téma příspěvku vždy bude zve-
řejněno v  lidových novinách, 
které starostky a  starostové 
dostanou v  den vydání seriálu 
na radnici. texty v maximální dél-
ce 4000 znaků včetně mezer bude 
třeba posílat na adresu starostove-
pisi@lidovky.cz, a to do data, které 
rovněž vyjde v lidových novinách. 
článek mohou napsat představitelé 
samosprávy sami nebo tím pověřit 
jiného pracovníka úřadu. součástí 
článku bude i  portrétní fotografie, 
čtenáři totiž rádi vidí, jak autor pří-
spěvku vypadá. Žádané jsou také 
konkrétní snímky dokumentující dané 
téma.

publikované příspěvky bude vybírat 
nezávislý editor lidových novin. vzhle-
dem k omezenému rozsahu strany mo-
hou být texty redakčně kráceny, přičemž 
smysl sdělení samozřejmě zůstane ne-
změněn. články, které nebudou zveřej-
něny v novinách, vyjdou na www.lidovky.
cz a www.smocr.cz.

u  všech článků je třeba dodržet etické 
principy a  obsah nesmí být v  rozporu se 
zákony – například je třeba vyhnout se 
pomluvám, šíření poplašné zprávy, re-
spektovat presumpci neviny aj. Jakéko-
liv dotazy k  projektu lze poslat na  adresu  
starostovepisi@lidovky.cz.

Dan Jiránek, předseda Svazu 
Veselin Vačkov, ředitel redakce LN

starostové píší noviny

pro osobnosti komunální politiky připravily lidové noviny a svaz nový projekt nazvaný „starostové píŠí noviny“. vznikl na zákla-
dě přesvědčení obou partnerů o tom, že starostky a starostové patří mezi názorové autority a elity národa a je třeba jim dát slovo. 
vždyť rozhodují o tom, jak dobře se lidem žije ve městě či obci, kde působí a určují budoucnost země. názorová stránka v novinách 
má zvýšit prestiž důležité práce představitelů samospráv a přinést prostor pro pestrou a otevřenou platformu.

Vyhláška snížila trestnou činnost 

v Táboře o 60 procent

Novinka potěšila, ale 

na poště mají starosti
Puchalský: Vše lze obejít
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Starosta za Tábor 2020
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mo dolorerspero torerov idicien 

ducipie ndandis minctatem fu-

giatur? Nequat hillesenimus ut 

erum atis et maximperum harum 

natur alictis am lande nonsectur, 

omnist velendi reiuntur? Iqui 

cus re offi cate perfero molorest, 

offi cti ossimus truntisi optatem 

porenet accuptur?

Nequat hillesenimus ut erum 

atis et maximperum harum na-

tur alictis am lande nonsectur, 

omnist velendi reiuntur?

Mod maximus voles

Lanis alibusa peribusam dolupti 

busapel esciumque preium ipita-

ti onsequatur alisquam, sim si-

molorem que dis exerferit vendi 

tessimolore exceatisto ex eatem 

repe rem saepudia doluptatiate 

nesendandest aut andae ne erro 

dolorerupta voluptatibus est, test 

alias quos in rempore rumqui 

disqui occae nis sunt resti dolor 

molore exerrov itiatatus. Dantur? 

Genderi buscid quam hit assim-

po reperchicae eiunder ioribus 

doluptatur maxim que volupta-

tem hilitatur re namusae pressu-

met rendipsum dusdand ellaut 

qui atur, omnit expernam conse-

qui nobitae neturi blantorae do-

lest maximosam dit ent.

Ape imendam enditibus que 

con pero eos magnihicium et dit, 

sequi doluptati odipiciant fuga. 

Unt venditat. eos inUdandis de-

llant urernatur sumquo eos 

Mod maximus voles

Arcilluptas ut haris exeri digni-

mente nus millore ssequi sitibus 

dolut et dolore doluptaspis dolo-

rem ratur, od quo et occaborem 

int endebit fugitaqui ditiatat ea-

rum volendi gnimentio. Tur rere 

vendest pratibuscit offi caectae 

nusda volupis sam, tet voluptas-

pita apel in natisim olumquo eum 

imusanto mos dus quideli tatur?

ns atem imil modisqui ven-

daep tem volupiet illessitas mint 

possita tempero tem nus min-

ciae porem cullab que es erum 

ilia quossit atumque reperi dem 

audam, soluptatia de etur alit vo-

lore, cor apidiscil eum quamet 

magnam faceaquisque exerer-

fercid ut voloreh endiam andam 

fuga. Et quo et qui del in nem 

cullaborpori ullacculerfercid ut 

voloreh endiam andam fuga. Et 

quo et qui del in nem cullabor-

pori ullacculla int lat ex et faciae 

aeprae quamusti blam, eos innem 

cullaborpori ullacculla int lat ex 

et faciae aeprae quamusti blam, 

eos inUdandis dellant urernatur 

sumquo eos inUdandis dellant 

eos inUdandis dellant urernatur 

sumquo eos inUdandis dellant 

eos inUdandis dellant urernatur 

sumquo.

CTIRAD MIKEŠ, MĚLNÍK

Starosta za Mé město

O
mnisquas explatum ut 

offi ci ullessi maximpore 

parundae incimodici-

ae corro enit lam int quo to qui 

consed que et del eos autempe-

rio verem. Tio. Xerciis aut into 

comnimus, od millatu sanisciis 

aut omni dolorrovid quis ipsam 

reiumque nobit ium lanimai on-

seque ipidis doluptur, sam, si-

minvelitas quatibus elitatiorro 

con nonem dem qui doluptam ut 

aut es dictur se enimporem na-

tistio dolor rest, audio quis sim 

quam, sumet labore im ne quis 

res estibus aut apitem ipid quide 

pariae. Iciam, que quuntem utas 

eos ma sae dolorrum voluptatis 

exerumquam fugia quod mod 

maximus voles eos porias sincta-

met que eate latqui am qui ipsam 

fugitis dolorep eratum assit aut 

expeditatume venim nosae. Um 

et eosandamusda nisciae rorpo-

storro ex eatem aliquundus, sim-

perunt faccupta con et vellupta-

tur?. Ibusa dolorum facescim 

veror sant liquiam ratur?

Itasperum sandae dem quatet 

vid que none con et il is exce-

ro cuptae sitatius et aut harione 

mpelectur sa dit laborios dention 

sequiae soles que sume ilit quam, 

audit mincil moloresto corerna-

tur minvererspe minis aut alibus 

alitatiorrum et, sum fugit do-

luptate nonsequi oditaqui omni-

hit asperem sequae net, quiam ni-

mil iliquas esequam voluptatquo 

blabo. Nemolore eossin cusam, 

nulparum iur, ommosae. Luptat 

que pellori dis evenimus, conse 

doluptat.Della nullabo rernatem 

quodit assimi, omnis et, utene-

strum, non re volorit ulparch 

illore volupti isciente repudam 

venihit que digendere si magni-

me nimpore heni.

Itasperum sandae dem quatet 

vid que none con et il is exce-

ro cuptae sitatius et aut harione 

mpelectur sa dit laborios denti-

on sequiae soles que sume ilit 

quam, audit mincil moloresto 

corernatur minvererspe minis 

aut alibus alitatiorrum et, sum 

fugit doluptate nonsequi odita-

qui omnihit asperem sequae net, 

quiam nimil iliquas esequam 

voluptatquo blabo. Nemolore 

eossin cusam, nulparum iur, 

ommosae. Luptat que pellori dis 

evenimus, conse doluptat.Della 

nullabo rernatem quodit assimi, 

omnis et, utenestrum, non re vo-

lorit ulparch illore volupti isci-

ente  volorit ulparch illore volupti 

repudam venihit que digendere si 

magnime nimpore heni.

Bezhotovostní platby za výkup kovového šrotu platí od března. Meziroční srovnání letošního a loňské-

ho března klesla trestná činnost související s výkupem kovů o 62 procent. 
FOTO ARCHIV MÚ TÁBOR

Každý měsíc zdarma

ekonomický magazín 

k lidovým novinám no
vink

a

inzerce

Jiří Zíka, Borotín,

bez pol. přísl.

Lanis alibusa pe-

ribel esciu mque 

preium ate nesen-

dandt edet ommo 

blabore maios et harum exerepe-

ribus. Alibusa peribel esciu. La-

nis alibusa peribel esciu.

Ivana Fajnorová,

Brno – Jundrov, 

Zelená pro Náš 

Jundrov

Lanis alibusa pe-

ribusam dolupti 

busapel sfe esciumque preium 

ipitati onsequatur alisquam, sim 

simo lorem que dis exerferit ven-

di tessimolore.

Jarosalv Němec,

Kroměříž, hnutí ANO

Lanis sfe alibusa 

perib usam sl-

kow  dolupti sfl wi 

busapeis exerferit 

ven repe rem anvolupt atibus est, 

test. Dolupti sfl wi alibusa. Prei-

um. Exferit vendi temolore.

Jednou větou

S
tarostové jsou nezbytnými 

osobnostmi komunální po-

litiky, patří mezi názorové 

autority. Rozhodují, jak dobře se 

žije ve městě či obci, kde bydlí-

te. Právě proto se Lidové noviny 

rozhodly dát starostům prostor, 

a tedy i slovo. Zvýšit prestiž je-

jich důležité práce.

Každé dva týdny si na tomto 

místě přečtete články od před-

stavitelů měst a obcí na jedno 

předem dané téma. Cílem je se 

pochlubit, postěžovat si, pouká-

zat na to, co se dosud nepovedlo 

a proč. Seznámit čtenáře se zá-

služnou prací starostů, představit 

je mimo rámec jejich obce či měs-

ta. Starostové se díky nové rubri-

ce naopak seznámí s praxí svých 

kolegů a dozvědí se informace 

o aktuálních tématech týkajících 

se veřejné správy a legislativy.

Novou rubriku připravujeme 

ve spolupráci s ministerstvem 

vnitra a Svazem měst a obcí 

ČR. Publikované příspěvky vy-

bírá nezávislý editor Lidových 

novin. Ty, které nebudou zveřej-

něny, najdete na www.smocr.cz

a na 

Dnešní Téma:

Jak se do života vaší 

obce/města promítla 

vyhláška o bezhoto-

vostním výkupu kovů? 

Klesla u vás trestná 

činnost?

Příště si přečtete:

Dokázali jste si poradit 

se sprejery?

Poraďte ostatním. Své příspěvky 

na toto téma, včetně fotografi í, 

zasílejte na starostovepisi@

lidovky.cz, a to do 29. 5. 2015

VIDEMPEL ISITEM:

Dempellest, nam quaspis

a vellaut is eiumentiam?

Rati secae. Ut officae nonsero 

vidempel isitem laborestota 

aut od quossit empellest, nam 

quaspis a vellaut

VIDEMPEL ISITEM:

Dempellest, nam quaspis

a vellaut is eiumentiam?

Rati secae. Ut officae nonsero 

vidempel isitem laborestota aut 

od quossit empellest
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Prodlužujeme a rozšiřujeme projekt!

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

projekt odpovědný zastupitel pokračuje i v roce 2015 s přípravou dalších aktivit. od ledna se naplno rozběhla realizace vzděláva-
cích seminářů pro členy zastupitelstev obcí, které jsou vždy šité přímo na míru dané obce. z provedeného průzkumu je patrné, že 
zájem o vzdělávací semináře je opravdu velký. v rámci stávajícího projektu tak nejsme schopni uspokojit všechny zájemce, a proto 
jsme se snažili o rozšíření projektu.

od února 2015 vedl realizační tým projektu 
jednání s  poskytovatelem dotace o  mož-
nosti rozšíření a prodloužení projektu, kte-
rá vyústila v  podání žádosti o  podstatnou 
změnu. Žádost podléhala schválení hod-
notící komisí, která v první polovině dubna 
2015 rozhodla o  jejím schválení v  plném 
rozsahu. co změna přináší? zejména se 
týká vzdělávacích seminářů pro zastupite-
le, kde bylo schváleno navýšení z původní-
ho počtu 30 na 60 seminářů. Dále byla pro-
dloužena doba realizace projektu o  jeden 
měsíc, tzn. do listopadu 2015. 

Navýšení počtu vzdělávacích  
seminářů
Jak již bylo řečeno, 
v projektu byla pů-
vodně plánována 
realizace 30 vzdě-
lávacích seminářů 
pro členy zastupi-
telstva obce. vzhle-
dem k  poptávce ze 
strany obcí byl tedy 
jejich počet navý-
šen o dalších 30. „Druhý cyklus, jak může-
me také pojmenovat dalších 30 vzděláva-
cích seminářů, bude probíhat ve  stejném 
formátu jako dosavadní školení. Seminář 
se opět bude skládat ze dvou bloků, po-
vinného a  volitelného. V  rámci povinného 
bloku se zastupitelé seznámí se systémem 
veřejné správy v ČR, s tématem komunikace 
a s úkoly, které v rámci své funkce plní. Pro 
volitelný blok si pak obec může vybrat dvě 
ze šesti témat. Samozřejmostí je, že seminář 
a  témata jsou pak individuálně koncipo-
vána dle požadavků obce,“ říká manažer 
pro vzdělávání Jan mareš. semináře jsou 
vedeny zábavnou a  příjemnou formou 
pod vedením zkušených lektorů z  řad 
současných nebo bývalých zastupitelů. 
bližší informace o seminářích a možnosti 

zapojení vám podá manažer pro vzdělá-
vání Jan mareš.

Připravujeme pro vás pilotní  
„Dny zastupitelů“
po  vzoru norské asociace místních a  regi-
onálních samospráv je plánováno vytvořit 
platformu pro výměnu zkušeností a učení se 
od sebe sama, zvanou také „benchlearning“. 
v  rámci této platformy bude uspořádáno  
pět pilotních „Dnů zastupitelů“. v  rámci 
těchto setkání by zastupitelé mohli společně 
sdílet příklady z praxe, navzájem se informo-
vat o způsobech a možnostech řešení; jinými 
slovy se od sebe učit a najít například společ-
nou řeč nebo dokonce konkrétní řešení pro-
blémů, které jsou společné pro daný region. 
samotné setkání bude rozděleno do  dvou 
částí. návrh programu počítá s částí, která by 
se zabývala výstupy analýzy problematiky 
daného území, a diskusí nad tímto tématem 
s možností hledání společných řešení. Další 
část by pak byla věnována diskusi s  práv-
níkem na  vybrané téma (témata, na  která 
nebyl dostatek času v rámci seminářů), a to 
vždy s provazbou na problematiku nového 
občanského zákoníku. 

E-learning již s akreditací  
pro úředníky!
v  průběhu ledna 
2015 byla minister-
stvem vnitra (od- 
bor veřejné sprá-
vy, dozoru a  kon-
troly), podle usta-
novení § 31 odst. 
5 č. 312/2002 sb.,  
o  úřednících územ-
ních samospráv-
ných celků a  o  změně některých zákonů, 
udělena akreditace vzdělávacímu progra-
mu průběžného vzdělávání pro úředníky 
a  vedoucí úředníky. po  úspěšné registraci 

na webových stránkách mohou nejen úřed-
níci, ale i zastupitelé absolvovat tři vzděláva-
cí programy e-learnigu, a to obecný modul 1 
– nový občanský zákoník a obec – základní, 
obecný modul 2 – nový občanský zákoník 
a obec – pokročilý a speciální modul 3 – uza-
vírání smluv obce podle nového občanské-
ho zákoníku.
v  případě potíží s  registrací na  webo-
vé stránky projektu se neváhejte obrátit 
na  asistentku realizačního týmu projektu, 
bc. martinu folkovou.

bezplatná právní poradna je vám 
stále k dispozici, neváhejte ji proto 
využít.
v  případě, že si nevíte rady např. se svo-
bodným přístupem k  informacím, míst-
ními poplatky, uzavíráním smluv podle 
nového občanského zákoníku, pracovním 
právem atd., neváhejte se obrátit na  bez-
platnou právní poradnu, kterou vám 
v rámci projektu nabízíme. právní poradna 
je přístupná nejen zastupitelům, ale také 
zaměstnancům obcí, bez ohledu na jejich 
členství ve svazu. Je dostupná na telefon-
ním čísle: 226 257 505 každý pracovní den 
od  12:00 do  20:00 hod. nebo kdykoliv 
na emailové adrese poradna@odpovedny-
zastupitel.cz. pro snadnější podávání dota-
zů byl také na webových stránkách projek-
tu zřízen link s formulářem. 

Kontakty:
Mgr. Jan Mareš, manažer pro vzdělávání, 
e-mail: mares@smocr.cz, tel.: 730 894 888
Lada Fógelová, DiS., projektová mana- 
žerka, e-mail: fogelova.oz@smocr.cz,  
tel.: 730 894 891
Bc. Martina Folková, asistentka realizač-
ního týmu, e-mail: folkova.oz@smocr.cz, 
tel.:733 130 286

www.odpovednyzastupitel.cz
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kultura je také způsobem či metodou roz-
víjení lidských schopností a jednou z cest, 
posouvající vývoj lidské osobnosti ke  ko-
munikativnosti a  lepšímu pochopení své-
ho okolí, které může také následně měnit 
ke svému prospěchu při respektování ob-
jektivních zákonitostí, jež nedovolují pro-
středí, v němž člověk existuje, ničit.

kultura je tedy stará jako lidstvo samo. 
provází samozřejmě i  jeho historii nejno-
vější. a  nejde jen o  jev doprovodný, ale 
o  fenomén člověka a  společnost přímo 
formující a  vytvářející. ohlédneme-li se 
za dějinami českého národního společen-
ství, můžeme zaznamenat, že právě české 
kultura patří k  těm faktorům, které vývoj 
společnosti ovlivňují dominantním způso-
bem. to se plně vztahuje i na společenství 
lokální. místní kulturní aktivity vždy rozho-
dujícím způsobem spoluutvářely takováto 
společenství a  patřily k  jeho nejdůleži-
tějším znakům. oslabení místních aktivit 
v  totalitních společenských uspořádáních 
vedlo téměř vždy k oslabení vztahu obča-
nů k místu, kde žili. to mělo pochopitelně 
i  důsledky v  podobě lhostejnosti k  míst-
ním tradicím a  hodnotám, které leckdy 
podlehly i devastaci. zmizela tak celá řada 
cenných památek, mnohdy zmizel i nena-
podobitelný genius loci, jedinečná charak-
teristika každého města či obce.
zejména na  malých obcích se však po-
dařilo místní kulturní aktivity alespoň 
v  některých formách udržet i  přes velmi 
nepříznivá období. Šlo především o sbory 
dobrovolných hasičů, které zejména v nej-
menších obcích patřily vždy k  tvůrcům 

a nositelům kulturního života; podařilo se 
přežít i  spolkům divadelním, pěveckým 
apod., i  když často za  cenu devastace re-
pertoáru, který musel jako úlitbu vyhovět 
kritériím centralizované kulturní politiky.

k novému rozvoji, ale zároveň také k nové 
kvalitě místních kulturních aktivit došlo 
po  listopadové revoluci. kulturní spolky, 
měnící se či nově konstituované, se mu-
sely vyrovnávat se změněnými společen-
skými podmínkami, což nebylo obtížné 
s ohledem na získanou svobodu v oblasti 
repertoáru apod., ale složitější situace na-
stala v  oblasti hospodaření a  financování 
kulturních aktivit.

tam, kde pochopili důležitost kultury pro 
život místních společenství, měli její tvůrci 
situaci snadnější. nová městská zastupitel-
stva a rady v mnoha případech podpořily 
rozvoj místní kultury nejen verbálně, ale 
především hmotně. projevilo se to zejmé-
na v oblasti investic do oprav a rekonstruk-
cí stávajících a  budování nových prostor 
s  lepšími podmínkami pro jednotlivé kul-
turní aktivity.

mohl bych alespoň ilustrativně na  příkla-
du města Dobrušky uvést, co všechno se 
v tomto směru zejména v uplynulém dese-
tiletí podařilo. Došlo k rekonstrukci stáva-
jící budovy kina na  víceúčelové kulturně-
-společenské centrum, kde je dnes možné 
provozovat kromě filmových představení 
divadla, koncerty, v nově přistavěném ma-
lém sále i přednášky. všem pořádaným ak-
cím zde slouží také velmi kvalitní technické 

zázemí. rekonstruová-
na byla rovněž budova 
muzea, v  níž je instalo-
vána nová moderní ex-
pozice. sousední bývalá 
synagoga, která patří 
po  rekonstrukci k  neja-
traktivnějším objektům 
ve městě, dnes slouží jak 
potřebám muzejní expo-
zice, tak i  pořádání kon-
certů a  obdobných akcí. 
finanční náklady jdoucí 
z  rozpočtu města před-
stavovaly částky ve  výši 

desítek milionů korun, i  když se je poda-
řilo alespoň z  části pokrýt nejrůznějšími 
granty a dotacemi. všechny tyto investice 
představují dlouhodobý vklad, projevující 
se ve vyšší spokojenosti občanů s životem 
ve městě, což by měl být jeden z nejdůleži-
tějších cílů činnosti městských samospráv.

všechny tyto objekty (a  mnohé další) 
slouží primárně činnosti profesionálních 
místních kulturních zařízení. zastřešující 
organizace, kulturní a  sportovní zaříze-
ní města Dobrušky, zařazená pod správu 
města jako její organizační složka, v  sobě 
sdružuje společenské centrum-kino 70, 
kulturní dům, vlastivědné muzeum, měst-
skou knihovnu a informační centrum a ně-
kolik zařízení sportovního zaměření.

vedle profesionálních kulturních zařízení 
vyvíjejí stále vyšší aktivitu i místní spolky. 
některé jsou přímo zaměřené na  kultu-
ru (divadelní ochotníci, hudební spolky), 
některé provozují kulturní činnost vedle 
svých aktivit hlavních. to se týká přede-
vším hasičských sborů ve  sloučených ob-
cích, které organizují přednášky, nejrůz-
nější akce pro místní děti apod.

i  tyto dobrovolné kulturní aktivity jsou 
městskou samosprávou všestranně pod-
porovány. nejde jen o přímo poskytované 
finanční prostředky, ale i  nepřímou pod-
poru poskytováním prostor za  symbolic-
kou cenu nebo úplně zdarma, a  posky-
tování technických prostředků (zvuková 
aparatura, přenosné pódium aj.). městská 
samospráva vidí v  těchto aktivitách důle-
žitý prostředek komunikace s občany a je-
jich aktivizace.

aktivní podíl občanů na  kulturním životě 
města patří mezi základní formy utváření 
místních společenství a  je důležitým fak-
torem jejich soudržnosti. Je jedním z nej-
důležitějších aspektů existence občanské 
společnosti vůbec. bez kulturních aktivit, 
bez jejich podílu na celkovém životě měs-
ta, si fungování tohoto organismu napros-
to nelze představit. vstřícnost městské 
samosprávy a  jejích orgánů vůči místní 
kultuře a  jejím tvůrcům a  nositelům není 
tedy záležitostí jakési blahovolné benevo-
lence, ale nezbytným předpokladem fun-
gování lokálního společenství vůbec.

Ing. Mgr. Petr Tojnar
starosta města Dobrušky

Kultura a její místo v komunální politice malého města

kultura v nejširším slova smyslu je jedním z nejzákladnějších atributů člověka. Do-
provází celé jeho dějiny a neméně důležitá je i v době dnešní. Je něčím, co vyčleňuje 
člověka z živočišné říše a v jistém smyslu ho staví nad ni.
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Moudrý stát ví, že v meziobecní spolupráci je cenná deviza
Důležitá je víra v druhého, snaha naslouchat mu  
a pochopit jeho argumenty  

s vedoucím manažerem projektu na podporu meziobecní spolupráce antonínem líznerem se dobře po-
vídá. strávíte s ním desítky minut a stále máte spoustu témat k diskusi. Říkáte si, jak to dělá, že působí 
otevřeně, pečlivě naslouchá a lidsky mile a zcela přirozeně odpovídá. Je to jednoduché: antonín lízner 
totiž do meziobecní spolupráce dává srdce. a nejen tam.

Projekt na podporu meziobecní spolu-
práce Svaz realizuje od května 2013. Co 
se podařilo?

Hodně starostů na  jednáních říká: „víte, 
my jsme se díky vašemu projektu začali 
scházet, začali jsme spolu komunikovat.“  
Je skvělé, že díky meziobecní spoluprá-
ci sousedé našli společnou řeč a  obce se 
přiblížily sobě. Jde o velmi důležitý přínos. 
také jsme získali odpověď na  základní 
otázku projektu, zda je meziobecní spolu-
práce třeba. zní: „Jednoznačně ano“. rov-
něž vznikají rozsáhlé analyticko-strategic-
ké materiály, tedy hmatatelné 300 až 500 
stránkové výstupy z  jednotlivých území. 
teď bude záležet na  osvícenosti starosty, 
co z těchto souhrnných dokumentů vytě-
ží. ideální stav je, aby je denně používal 
a zjištění z nich promítl do svých koncep-
cí. stejně tak by se o výstupy měl zajímat 
osvícený a  uvážlivý hejtman. mnohdy se 
totiž na té nejnižší úrovni objeví tak úžas-
né a funkční nápady, že by byl hřích je ne-
využít. 

Pomáhají v tom moderní technologie?

nemyslím. meziobecní spolupráce vrací 
lidi k  sobě, aby spolu komunikovali tváří  
v tvář. byť jsou moderní technologie sebe-
chytřejší, nepoznám z  nich srdce člověka. 
základ života je o  lidské komunikaci. Jen-
že kvůli technologiím lidé často přestávají 
komunikovat a odosobňují se. neměli by-
chom tomu podléhat a stavět na  techno-
logiích všechno. Důležité je si pomáhat 
a jak projekt ukázal, meziobecní spoluprá-
ce je jedna z cest, jak předejít zániku obcí 
nebo jejich slučování. 

Jak je to s projektem na podporu mezio-
becní spolupráce v současné době?

projekt je ve vrcholné fázi, týmy v území se 
na  druhých shromážděních obcí zabývají 
souhrnnými dokumenty. materiály mají 
analytickou část ze tří povinných témat, 
kterými je školství, sociální věci a odpady 
a jedno volitelné téma, vybrané podle pre-
ference dané oblasti. nejčastěji se jedná 
o  cestovní ruch. a  návrhovou část, často 
i  nástin konkrétní cesty, jak změnit legis-
lativu. na shromážděních se o analyticko-
-strategických projektových výstupech 
debatuje a  starostové se domlouvají, jak 
budou pokračovat dál. legislativními ná-
vrhy se zabývá legislativní komise svazu 
a  snahou je, aby se projevily také v  pri-
oritách svazu na  období 2015–2017, 
které bude koncem května schvalovat  
Xiv. sněm. 

To všechno chcete stihnout do konce 
června?

máme na to naštěstí víc času, o který jsme 
požádali na  základě podnětů z  území. 
obce totiž chtěly ve spolupráci pokračovat 
a závěry zpracovat co nejdůkladněji. mini-
sterstvo práce a  sociálních věcí, které je 
poskytovatelem dotace na projekt (pozn.: 
financovaný z evropského sociálního fon-

du prostřednictvím operačního programu 
lidské zdroje a  zaměstnanost), rozhodlo 
o  prodloužení o  pět měsíců do  letošního 
30. listopadu. v  každém území tak bude 
možné prodloužit pracovní smlouvy se 
dvěma lidmi u  smluvního partnera, aby 
dokončili práce, o  kterých jsem mluvil  
dříve. 

Kde by se mohla Česká republika, co 
se týče meziobecní spolupráce obcí, 
inspirovat? 

měli bychom se poučit z  funkčních sys-
témů meziobecní spolupráce v  rakous-
ku, norsku či ve  francii. moudrý stát ví, 
že ve  spolupráci je velmi cenná deviza. 
sedláci na  vsi si také vždy pomáhali – je-

den měl třeba sečku, jiný koně, další pluh 
a vzájemně si je půjčovali. neobjevujeme 
nové, ale snažíme se o  to, aby spoluprá-
ce fungující mezi lidmi, fungovala i  mezi  
obcemi. 

Co se vám na projektu nejvíc líbí?

mně osobně se velmi líbí, že projekt je po-
stavený na  tom, že se dávají dohromady  

Projekt na podporu meziobecní spolupráce v kostce:
l název: systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v čr v rámci území 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností;
l registrační číslo: cz.1.04/4.1.00/b8.00001;
l pilotní projekt je hrazený plně ze zdrojů op lzz;
l realizátor: svaz měst a obcí čr;
l zapojit se mohou i obce a města, která nejsou členy svazu;
l Doba trvání je od 1. května 2013 do 30. listopadu 2015;
l informace o projektu na webu esf: http://www.esfcr.cz/projekty/systemova-pod-

pora-rozvoje-meziobecni-spoluprace-v-cr-v-ramci; 
l Webové stránky projektu: www.obcesobe.cz. 
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Projekt na podporu meziobecní spolupráce je financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF)  
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). 

návrhy a  potřeby obcí. Že se naslouchá 
podnětům odspodu, naslouchá se potře-
bám lidí. nedá se přitom říct, že by jedna 
projektová oblast byla důležitější než jiná. 
všechny jsou potřeba, všechny mají dopad 
na lidi. každý jednou potřebuje školu, péči 
ve  stáří, někam vyhodit odpadky, někam 
se dopravit apod.  projekt přitom unisono 
potvrzuje i  mou vlastní zkušenost (pozn.: 
antonín lízner byl řadu let starostou malé 
obce), že se enormně navyšuje množství 
administrativy, obrovsky se zaplétá para-
grafová oblast legislativy a  je to na  úkor 
práce pro lidi. představitelé obcí a  potaž-
mo obce mají na  své obyvatele čím dál 
méně času, protože toho stále více musí 
dělat pro někoho jiného, případně studo-
vat nové zákony a  vymýšlet, jak je vůbec 
realizovat v praxi. 

Co s tím?

třeba právě spolupracovat. v  rámci voli-
telného tématu projektu se velmi často 
řeší administrativní podpora obcí. zejmé-
na v  těch malých s  neuvolněným staros-
tou bývá množství byrokracie problém. 
spolupracovat se přitom dá prakticky 
v  čemkoliv. když lidé a  stejně tak obce 
chtějí, dokážou najít společný zájem, cíl 
i cestu.

Mohou tak i ušetřit? 

určitě se projeví to, že se s použitím stej-
ných peněz podaří obcím zajistit lepší, 
kvalitnější, dostupnější a systémově uspo-
řádané služby. podstatou je co nejefek-
tivněji společně využít existující finanční 

prostředky. například když se zprovozní 
jeden sběrný dvůr pro větší území, místo 
toho, aby každá obec měla svůj, povede 
to k úspoře. Důležitá přitom je víra v toho 
druhého, snaha naslouchat mu a pochopit 
jeho argumenty.   

Jak to bude s meziobecní spoluprací 
v budoucnosti?

chtěli bychom, aby meziobecní spoluprá-
ce byla jedním z  podporovaných témat 
v  programovém období 2014+. teď jen 
čekáme na to, až budou schváleny a vyhlá-
šeny nové dotační programy. 

Mgr. Štěpánka Filipová
manažerka publicity  

a mediální zastoupení Svazu 

Rozložení volitelných témat v ČR

n	cestovní ruch – zelená
n	Doprava – modrá
n	zaměstnanost – žlutá
n	bezpečnost – červená
n	servis samosprávám – hnědá
n	ostatní témata – šedá
n	orp, která se neúčastní projektu – bílá
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nejnovější šetření bylo provedeno na sklon-
ku loňského roku. nechala si jej zpracovat 
organizace fórum 50 % v  rámci projektu, 
jehož partnerem je i svaz. projekt podpořila 
nadace open society fund praha z progra-
mu Dejme (že)nám šanci, který je financo-
ván z  norských fondů. výzkum realizoval 
sociologický ústav av čr, v. v. i., a zahrnoval 
reprezentativní vzorek 1068 obyvatel a oby-
vatelek čr starších 18 let. lidé považují účast 
žen za důležitou.

zastoupení žen v  politice označila za  ne-
dostatečné většina dotázaných. 82 % do-
tázaných považuje za  důležité, aby se ženy 

podílely na řešení aktuálních společenských 
problémů. není tedy pravda, že veřejnost 
drtivou převahu mužů v rozhodovacích po-
zicích nevnímá a  nepovažuje za  problém. 
svou reprezentaci v  politice či ve  vedení 
mimo politiku kriticky reflektují zejména 
ženy, za  nedostatečnou ji označilo 72 % 
z nich. 
zajímavé jsou výsledky mapující bariéry 
vstupu žen do politiky. zhruba 70 % dotáza-
ných se domnívá, že jsou ženy stejně schop-
né jako muži, ale že jsou v politickém systé-
mu, v  němž dominují muži, podceňovány. 
tento názor zastávají především ženy (83 % 

a 57 % mužů). z dalších odpovědí se ukazu-
je, že tomu tak skutečně je. 48 % mužů totiž 
zároveň uvedlo, že pokud jde o  vrcholnou 
politiku, mají pro ni muži lepší předpoklady 
a  schopnosti než ženy. Jinými slovy, muži 
mají tendenci „fandit“ jiným mužům a pova-
žují je za schopnější kandidáty. 

pokud jde o největší překážky působení žen 
v  politice, převládá názor, že hlavní brzdou 
žen jsou jejich rodinné povinnosti (79 %). 
Další podobně hodnocenou položkou byly 
tradice, které považuje za  jeden z  důvodů 
nízkého zastoupení žen v politice 68 % dotá-
zaných. 
obě bariéry jsou skutečně významné a byly 
identifikovány i v jiných oblastech, např. při 
působení žen na pracovním trhu. česká spo-
lečnost je v otázkách rolí žen a mužů tradiční 
a konzervativní, péči o rodinu a domácnost 
považuje jednoznačně za odpovědnost žen. 
z  této ideologické roviny pak plynou zcela 
praktické problémy, které ženám komplikují 
život, chybí u nás zkrátka možnosti, jak práci, 
potažmo politiku, lépe sladit s rodinou. Ženy 
mají méně volného času, například domácí 
prací tráví až dvakrát více času než muži a to 
mluvíme o ženách zaměstnaných. 

máme nedostatek flexibilních úvazků i míst 
ve školkách, politické strany jsou zase zvyklé 
fungovat v zajetých kolejích, které takříkajíc 
vyjezdili muži a pro muže. v zemích, kde je 
zastoupení žen vyšší, je například běžné, že 
během schůzí a zasedání je zajištěno hlídání 
dětí, nechybí dětské a  kojící koutky, někde 
byla i upravena doba jednání tak, aby se ne-
protahovala do večerních hodin atd. 

opravdu nemají ženy  
o politiku zájem?

mezi dalšími důvody pak lidé uváděli, že 
muži mezi sebe ženy nepustí, a  dále to, že 
ženy nemají o  politiku zájem. zde ovšem 

najdeme zajímavé rozdíly v odpovědích žen 
a mužů. zatímco o mužské soudržnosti jsou 
přesvědčeny spíše ženy (68 %), o  nezájmu 
žen o  politiku jsou zase přesvědčeni spíše 
muži (66 %). 

podíváme-li se ale na  řeč čísel, zjistíme, že 
se zájmem žen o politiku to zas tak špatné 
není. v parlamentních politických stranách, 
tedy v  jejich členských základnách, působí 
žen 25–52 %. a  pokud jde o  deklarovaný 
zájem o politiku, nejsou mezi ženami a muži 
významnější rozdíly. Ženy chodí (či nechodí) 
k volbám ve stejné míře jako muži. politika, 
zejména na  národní a  komunální úrovni, 
celkově zajímá relativně vysoký podíl lidí, 
a to opět jak žen, tak mužů. nejvíce lidi za-
jímá politické dění na  komunální úrovni, 
tedy v jejich městech a obcích (66 %) a vyso-
kému zájmu veřejnosti se těší také celkové 
politické dění v čr (63 %). Ženy také sledují 
podobná média v podobné míře jako muži 
a celkově vykazují podobnou míru občanské 
a politické angažovanosti. 

V začarovaném kruhu

Je to tedy tak trochu začarovaný kruh. zjed-
nodušeně řečeno, muži si myslí, že ženy o po-
litiku nemají zájem a  skoro polovina z  nich 
se zároveň domnívá, že pro ni ani nemají ty 
správné schopnosti. ve  vedení politických 
stran a významných politických funkcích při-
tom najdeme především muže, kteří v soula-
du s výše řečeným spíše nejsou ochotni ženy 
ve  vstupu do  politiky aktivně podporovat. 
na ženách zároveň leží odpovědnost za péči 
o rodinu a mají jen omezené možnosti, jak ji 
sladit (nejen) s politickou prací. 
za  těchto podmínek bohužel není divu, že 
je u nás zastoupení žen tak mizivé. a pokud 
nepřistoupíme ke  skutečně aktivní podpo-
ře žen, jako to udělali v jiných zemích, ať již 
pomocí kvót, podpory slaďování, vzděláva-
cích a mentoringových programů či dalších 
opatření, změny se v  následujících deseti-
letích nedočkáme. pokud by totiž šel vývoj 
stejným tempem jako dosud, i na komunální 
úrovni, kde je zastoupení žen nejvyšší, by-
chom se hranice 40% zastoupení žen dotkli 
až v roce 2066.

Mgr. Marcela Adamusová
Fórum 50 %

Ženy mají o politiku stejný zájem jako muži. 
Veřejnost jejich zapojení podporuje.

politici i některé političky často označují nevyvážené zastoupení žen v politice a roz-
hodovacích pozicích za smyšlený a umělý problém, který veřejnost nepálí. statisti-
ky a výzkumy však ukazují něco jiného. průměrné zastoupení žen v české politice je  
20 %. v celosvětovém žebříčku států seřazených podle účasti žen v politice nás toto 
číslo řadí na 74. místo, daleko za většinu evropských zemí. a z výzkumů veřejného 
mínění dlouhodobě vychází, že lidem to rozhodně není lhostejné.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
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Vy se ptáte, my odpovídáme

n	 za jakých podmínek je obec oprávněna přispět ze své-
ho rozpočtu sportovní organizaci na pořízení nového 
ústředního vytápění v kabinách?

obec může poskytnout dotaci v režimu práva veřejného na zá-
kladě veřejnoprávní smlouvy (§ 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 sb., 
o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) či dar v  režimu 
soukromého práva na základě smlouvy darovací (§ 2055 a násl. 
zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník). obě možnosti vykazují 
rozdíly spočívající např. v postavení jednotlivých subjektů dané-
ho právního vztahu, v nastavení práv a povinností nebo v mož-
nostech vymáhat závazky druhé strany. s ohledem na dosavadní 
nejasnosti spojené s přijetím nové právní úpravy dotací lze při-
tom doporučit využití institutu dotace všude tam, kde jsou finan-
ce poskytované z obecního rozpočtu účelově vázány.
v  dané souvislosti je třeba zmínit jistý výkladový spor, který 
bude zřejmě objasněn až rozhodovací praxí příslušných soudů. 
zjednodušeně jde o spor, zda obec může přistoupit k darování 
s  příkazem, když zákon o  rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů hovoří v případě účelově vázaného poskytnutí finanč-
ních prostředků ze strany obce o dotacích. zákonný text v tom-
to není zcela jednoznačný a  definice dotace obsažená v  ust.  
§ 10a zákona o rozpočtových pravidlech je natolik obecná, že 
z  ní není zákaz poskytnout účelový dar najisto odvoditelný, 
přičemž relevantní argumenty mohou směřovat ve  prospěch 
obou názorů. přikláníme se však spíše k závěru, že k takovému 
omezení pravomocí obcí v důsledku nové právní úpravy nedo-
šlo, nicméně vše jednoznačně ukáže až soudní praxe.

n	 Nájemce, který má od obce v pronájmu nebytový pro-
stor, nás požádal o převod nájemní smlouvy z důvodu 
změny podnikání z osVČ na právnickou osobu. Nájem-
ce je jediným společníkem a jednatelem nově vzniklé 
firmy. Musíme znovu vyvěšovat záměr nebo pouze udě-
láme dodatek nájemní smlouvy, popř. novou nájemní 
smlouvu s novým označením nájemce?

zodpovězení dotazu závisí na tom, jakým způsobem má ke změ-
ně formy podnikání dojít. Jestliže podnikající fyzická osoba vloží 
svůj závod do základního kapitálu, např. společnosti s ručením 
omezeným, či jej např. společnosti s ručením omezeným prodá 
(či daruje), dojde tím „automaticky“ ke změně v osobě nájem-
ce. zda došlo ke vkladu závodu do základního kapitálu lze zjis-
tit, vedle vznesení dotazu na nájemce, z obchodního rejstříku 
na http://or.justice.cz. Děje s tak nezávisle na vůli obce a obec 
v  tomto případě nezveřejňuje záměr ani není nutné uzavírat 
z tohoto důvodu žádný dodatek ke stávající smlouvě. 

Jestliže však k  převodu závodu nedochází – fyzická osoba po-
stupně ukončuje vlastní podnikání a nové smlouvy bude uzavírat 
např. za s. r. o., bude třeba naopak dosavadní smlouvu postoupit 
s. r. o. (§ 1895 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník), 
popř. dohodou ukončit a uzavřít se vzniklou s. r. o. smlouvu no-
vou. v těchto případech se tak stane (i) z vůle obce a bude třeba 
jak zveřejnění záměru, tak rozhodnutí rady obce.

n	 Náš obecní úřad přestal na webu obce zveřejňovat zápi-
sy ze zastupitelstva obce. Je nutné tyto zápisy zveřej-
ňovat, popř. je nutné zveřejněné zápisy anonymizovat?

přestože zasedání zastupitelstva jsou veřejná a zápisy musí být 
dle ustanovení § 95 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, každému 
k nahlédnutí v plném znění na obecním úřadě, na webu obce 
(či kdekoliv jinde) je možné zveřejnit jen anonymizovanou verzi. 
nikoliv ovšem vždy. pokud jde o příjemce veřejných prostředků, 
např. příjemce daru či dotace, je třeba odstranit adresu, jméno 
příjemce však již zveřejnit lze (§ 8b zákona o svobodném přístu-
pu k informacím; zveřejnění je možné ovšem teprve poté, co se 
dotyčný příjemcem veřejných prostředků skutečně stane, nebo 
alespoň má stát na základě uzavřené smlouvy).
pokud se obec rozhodne, že nebude zápisy zveřejňovat na in-
ternetu, pak ji k  tomu nelze nutit. každopádně si ale každý 
občan může informaci individuálně vyžádat podle zákona 
106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, a pak je nut-
né mu ji (anonymizovanou) poskytnout.

n	 Člen zastupitelstva obce chce nahlédnout do účetnictví 
obce. V zákoně o obcích je psáno v § 82, že má právo po-
žadovat informace ve věcech, které souvisejí s výkonem 
jeho funkce. Které věci konkrétně to jsou? Může do do-
kladů pouze nahlédnout nebo může požadovat i kopie?

informacemi vztahujícími se k výkonu funkce člena zastupitel-
stva obce jsou obecně veškeré informace vypovídající o výko-
nu samostatné působnosti obce a dále informace vypovídající 
o výkonu přenesené působnosti svěřené zastupitelstvu obce. 
výše uvedené nicméně poněkud ztrácí relevanci ve světle záko-
na č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, podle 
něhož má právo na nahlížení do účetních dokladů či poskytnutí 
kopií každý (tedy nejen zastupitel), na základě žádosti podané 
ve smyslu tohoto zákona – v tomto případě však již v „anony-
mizované podobě“ (tj. po odstranění osobních údajů fyzických 
osob, vyjma základních údajů o příjemcích veřejných prostřed-
ků, a příp. též po odstranění informací, které jsou předmětem 
obchodního tajemství atd.).

V rámci projektu „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“ podpořeného z prostředků Evropského  
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky je 
pro vás k dispozici také Odborné poradenské centrum, kde můžete pokládat dotazy týkající se právních problémů vaší obce. 
Tato služba je k dispozici na telefonním čísle 226 257 505, a to od 12:00 do 20:00 hodin každý všední den. Své dotazy může-
te také posílat neomezeně na adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz. Poradna je určena všem voleným zástupcům obcí  
a zaměstnancům úřadů.
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Co nového ve Sbírce zákonů – březen–duben 2015

n zákon č. 40/2015 sb., kterým se mění zák. č. 137/2006 sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 Účinnost od 6. 3. 2015
novela zvyšuje hranici pro zadání víceprací stejnému dodava-
teli na  30 % z  objemu zakázky. upravuje také složení hodnotící 
komise a vkládá dílčí hodnotící kritérium spočívající v organiza-
ci, kvalifikaci a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky.

n Nařízení vlády č. 52/2015 sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 37/2003 sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

 Účinnost od 1. 4. 2015
měsíční odměny se uvolněným členům zastupitelstva zvýšily 
o  3,5 %. u  neuvolněných členů zastupitelstva se zvýšila horní 
hranice, do které lze odměny poskytnout.

n zákon č. 82/2015 sb., kterým se mění zák. č. 561/2004 sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony

 Účinnost od 1. 5. 2015, částečně od 1. 9. 2015 a 1. 9. 2016
novela nově zavádí podpůrná opatření pro začleňování dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami do  běžného vzdělávání. 
nově také upravuje výkon funkce ředitele, možnost jeho odvo-
lání a konkurs.

n Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. Ús 
19/14 ve věci návrhu na zrušení § 46 zák. č. 258/2000 sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvi- 
sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 29  
odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů

v tomto nálezu Ústavní soud potvrdil zákonnou povinnost očko-
vání dětí proti infekčním nemocem.

připravila Mgr. Ludmila Němcová
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů

k  hlavním bodům jednání patřily informace od  zástupce české 
pošty ondřeje veselského, konkrétně o koncepci dalšího působení 
projektu partner. Garantka komory barbora tomčalová problema-
tiku uvedla a  konstatovala, že v  meziresortním připomínkovém 
řízení je návrh nařízení vlády o počtu poštovních provozoven. Dle 
tohoto návrhu předloženého českým telekomunikačním úřadem 
má dojít ke  snížení počtu kamenných poboček na  690 a  zbylé, 
do celkového počtu 2100, bude řešeno formou partner. předsed-
nictvo komory obcí znovu deklarovalo, že nadále trvá na rozporu 
s  navrhovaným zněním nařízení vlády o  stanovení minimálního 
počtu provozoven pro poskytování základních služeb, který byl 
svazem vznesen k totožnému materiálu již v roce 2013.
Dále byli členové předsednictva komory garantkou informováni 
o jednání s ředitelem péče o krajinu ministerstva životního pro-
středí, kde byla projednávána témata týkající se zákona o ochra-

ně přírody a krajiny, resp. problematika kácení dřevin. v současné 
době je za  jistých okolností možné stanovit platbu za pokácení 
dřeviny. byly zvažovány dvě varianty řešení, a  to buď formou 
paušálu v souvislosti s typem dřeviny, nebo s využitím oceňovací 
vyhlášky. Ředitel dále informoval o záměru převést agendu káce-
ní stromů z obcí i. typu na obce ii. typu. 
Dalším z bodů jednání byla problematika novely zákona o země-
dělském půdním fondu, v  rámci které bude možné vydat prová-
děcí vyhlášku, která bude řešit problém (nejen obcí) s půdní erozí. 
projednávána byla také novela stavebního zákona a  koncep-
ce dostupného bydlení, s  kterou přítomní vyslovili zásadní  
nesouhlas. 
Jednalo se i  o  možnosti pořízení vlastní nemovitosti svazu 
na pražském střížkově. přítomní doporučili ponechat rozhodnutí 
až na novou radu svazu zvolenou na květnovém sněmu. 

Předsednictvo Komory obcí, 20. března 2015, Praha

na  programu jednání měla komise tentokrát projednání prio-
rit činnosti svazu v  oblasti financí na  období 2015–2017, zákon 
o rozpočtových pravidlech územních celků, tzv. malá rozpočtová 
pravidla, návrh zákona o  rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční 
ústavu, a návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné 
správě. členové si dále vyslechli informace o vývoji v přípravě pro-
gramovacího období 2014+ a o konečné podobě operačních pro-
gramů, jejichž schválení ze strany evropské komise spěje ke konci.
malá rozpočtová pravidla stanovují nové povinnosti pro územně 

samosprávné celky zejména při poskytování dotací, které vyna-
kládají ze svých rozpočtů. zákon nabyl účinnosti dnem 20. úno-
ra 2015, s výjimkou § 10d, který nabývá účinnosti dne 1. července 
2015.
prvním čtením v poslanecké sněmovně prošel zákon o rozpočto-
vé odpovědnosti, který stanoví dluhovou brzdu ve výši 55 % HDp, 
při jejímž překročení bude muset vláda předkládat vyrovnaný 
nebo přebytkový rozpočet státního rozpočtu. Diskutován byl i do-
pad na města a obce, které v případě, že bude veřejný dluh vyšší 

Finanční komise, 31. března 2015, Praha
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než 55 % HDp, nebudou moci přijmout žádný úvěr, kromě úvěru 
na předfinancování projektů z evropských dotací. Další novinkou 
v návrhu je  pozastavení 5 % daňových příjmů v případě, že zadlu-
ženost Úsc překročí hladinu 60 % průměru jeho příjmů za posled-
ní čtyři kalendářní roky. pokud se tak stane, budou muset obce 
celkovou výši svého dluhu začít snižovat. takovéto omezení by 
však mohlo způsobit problémy při fungování obcí. vždy musí být 
kladen důraz na  zachování funkčnosti obce jako poskytovatele 
služeb veřejné správy. udržet veřejný dluh v určitých mezích je dů-
ležité a svaz myšlenku rozpočtové odpovědnosti veřejných rozpo-
čtů podporuje, upozorňuje však na to, že hospodaření měst a obcí 
vzhledem k nastavené legislativě je odpovědné, většina obcí hos-
podaří dobře a není zadlužená.
aktuálně se připravuje na  ministerstvu financí zákon o  vnitřním 
řízení a  kontrole ve  veřejné správě, který má nahradit současný 
zákon č. 320/2001 sb., o  finanční kontrole. v  současné chvíli byl 
předložen vládě k projednání. Hlavním cílem tohoto návrhu je jed-
notný režim kontroly národních a zahraničních prostředků, jednot-

né manažerské řízení a jednotná manažerská odpovědnost. z pů-
vodního návrhu se podařilo odstranit zavedení inspekce a zrušení 
přezkumu hospodaření Úsc krajskými auditory. povinnost zřídit 
interní audit zůstává u Úsc s počtem obyvatel vyšším než 15 000. 
nově přibude zákonná povinnost vymáhat škodu na  těch, kdo ji 
veřejnému rozpočtu způsobil. Řídicí a  kontrolní mechanismy by 
měly být zjednodušeny. právní úprava by měla omezit nadbyteč-
né kontroly a za stanovených podmínek zajistit využívání výsledků 
jiných ověřovatelů. 
po prvním čtení je v poslanecké sněmovně vládní návrh novely zá-
kona o rozpočtovém určení daní. cílem návrhu je navýšení podílu 
krajů na výnosu daně z přidané hodnoty na podíl 8,92 % z celostát-
ního hrubého výnosu daně z  přidané hodnoty (dosud jde o  po-
díl ve výši 7,86 %). pokud bude novela schválena, mohly by kraje 
v roce 2016 získat cca 3,5 mld. kč. návrh je projednáván v rozpoč-
tovém výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 
komise dále diskutovala pokles inkasa daňových příjmů z DpH – 
podrobněji viz str. 14.

Hlavním bodem jednání bylo opět odpadové hospodářství, resp. 
tzv. infringementová novela zákona o odpadech, která se momen-
tálně projednává v  poslanecké sněmovně a  která přináší úpravu 
týkající se odpadních vod. Diskutovalo se také o  novele vyhláš-
ky stanovující bezhotovostní platby za  výkup kovových odpadů 
z pohledu funkčnosti tohoto opatření. Dalším bodem byla oblast 
vodního hospodářství, kdy byla diskutována problematika sucha 
a dále problematika připravované novely nařízení vlády týkající se 
zvýšení poplatků a úpravy limitů pro vypouštění odpadních vod 
do vod podzemních a povrchových, s nimiž byl vysloven zásadní 
nesouhlas. členové komise se také vyjádřili zcela proti návrhu mŽp, 
že v prioritní ose 1 opŽp 2014+ nebudou mezi způsobilé výdaje 
zařazeny náklady na výstavbu jednotné kanalizace včetně odleh-
čovacích objektů. 

Komise životního prostředí, 3. dubna 2015, Praha 

kontrolní komise se vyjádřila k podkladovým materiálům připra-
veným na jednání předsednictva svazu, které se konalo 10. dubna 
2015 – viz str. 3–5. nejvíce pozornosti jako vždy věnovala zprávě 
o hospodaření svazu za rok 2014. zprávu okomentovala vedoucí 
ekonomického oddělení Dominika Jadrná. shrnula, že svaz oproti 
schválenému rozpočtu hospodařil s kladným výsledkem, přebytek 
hospodaření za rok 2014 činil 1,7 mil. kč.
mezi podstatné faktory ovlivňující hospodaření v roce 2014 patří 
úspora v kapitole provozních výdajů (z části je tato úspora ovlivně-
na uplatněním části výdajů v projektech op lzz). poměrně vysoká 

úspora vznikla též v čerpání mzdových prostředků, a to z důvodu 
neobsazení některých pozic v průběhu celého roku. k hospoda-
ření svazu proběhla krátká diskuse, mluvilo se i o malém čerpání 
sociálního fondu. komise poté doporučila předsednictvu zprávu  
o hospodaření schválit a postoupit k projednání radě.
projednávány pak byly další materiály, komise je vzala na vědomí. 
závěrem předseda komise michal maják poděkoval všem členům 
za jejich práci v komisi. 
po zasedání komise byla dvěma členy provedena kontrola poklad-
ny – bez závad. 

Kontrolní komise, 7. dubna 2015, Praha

komise se opakovaně zabývala problematikou praktických škol  
a snahám státu o jejich eliminaci. nejnověji chystanou změnou by 
totiž mělo být zrušení přílohy k rámcovým vzdělávacím programům 
pro základní vzdělávání, kterou se upravuje rvp pro děti s lehkým 
mentálním postižením. komise také projednala novelu školského 
zákona a zabývala se stagnující reformou financování regionálního 
školství. na ministerstvu vnitra byla vytvořena pracovní skupina ke 

standardům bezpečnosti ve školním prostředí, členem za komisi je 
Jan mareš. komisi byly také poskytnuty informace z nultého zasedá-
ní monitorovacího výboru op vvv, kde je zástupcem svazu marcela 
Štiková, zejména aktuální verze op po formálním dialogu. v rámci 
různého pak komise diskutovala o svazkovém školství, pracovní 
skupině pro oblast předškolního a základního vzdělávání a hygie-
nických standardech pro mŠ a dětské skupiny.

Školská komise, 16. dubna 2015, Praha



V srpnu 1845 vjel do Prahy první vlak. A v následujících desetiletích železnice zásadním 
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n o z n Á m e n í 
mŽp dá 50 milionů na rozvoj pro obce v národních parcích
ministerstvo životního prostředí otevřelo dotační program pro 
obce a správy národních parků na podporu rozvoje infrastruktury, 
environmentálního vzdělávání, ekologické dopravy apod. letos 
mají zájemci o dotaci k dispozici celkem 50 milionů kč. státní fond 
životního prostředí čr bude žádosti s  návrhy projektů přijímat 
poštou nebo přímo v podatelně až do 30. září 2015. 
program, který je přímo zaměřený na  rozvoj obcí ležících na  území 
národních parků, funguje už od roku 2010 a ministerstvo na něj za tu 
dobu poskytlo už 180 milionů korun. nyní nabízí na ekologické projek-
ty obcí dalších 50 milionů. s ohledem na proběhlá jednání ke spuštění 
letošní výzvy programu i se zástupci národních parků se dá očekávat, 
že zájem o dotaci bude velký, žadatelé by tedy s podáním žádosti po-
dle ministra richarda brabce rozhodně neměli dlouho váhat. 
připomeňme si, že v  minulosti byl v  tomto programu určeném 
pro obce či správy národních parků díky dotaci téměř 1,5 mili-
onu zajištěn např. provoz návštěvnického a  informačního cent-
ra v Domě českého Švýcarska. obec Dolní Dvůr v krkonošském 
národním parku zase získala podporu přes půl milionu korun 
na  intenzifikaci čov ke  stabilizaci procesu biologického čištění 
odpadních vod a  zlepšení účinku jejich čištění. Šumavská obec 
srní si za příspěvek téměř čtvrt milionu kč nechala vysadit nové 
dřeviny a ošetřit ty staré podél pěší zóny a nové silnice. správa 
np Šumava díky téměř milionové dotaci zajistila programy pro 
veřejnost a návštěvníky spojené s 20. výročím založení parku.

v pořadí už 4. výzva programu se zaměřuje na projekty na pod-
poru ekologicky přátelské infrastruktury a vybavenosti obcí, jež 
zahrnuje i úpravu zeleně, a to s cílem zajistit její ekosystémovou 
funkci a udržitelnost. Dále se podpora týká projektů na zlepšení 
a  podporu environmentálního vzdělávání a  výchovy, která má 
za cíl zlepšit znalosti široké veřejnosti a žáků všech stupňů škol 
o přírodních hodnotách daného regionu v národním parku. Do-
tace je možné žádat i  na  podporu ekologicky příznivé dopravy 
v  národních parcích, snížení tzv. světelného znečištění, kterým 
trpí ptactvo, nebo na zpracování dokumentů a studií pro územní 
plánování v  obcích národních parků, zaměřených na  zachování 
a ochranu krajinného rázu.



n o z n Á m e n í 
otevřené možnosti česko-norské spolupráce
v říjnu loňského roku ministerstvo financí v rámci norských fon-
dů vyhlásilo otevřenou grantovou výzvu pro obce a kraje. místní 
a krajské samosprávy z česka a norska mohou v rámci této výzvu 
žádat na  jednorázové drobné projekty, které umožní navázání 
spolupráce, výměnu zkušeností, zpracování analýz, studií apod. 
projektové žádosti žádající podporu maximálně 15 tis. eur na ak-
tivity, jako jsou studijní cesta, seminář, konference, zpracování 
analýz nebo studií, mohou být předkládány českými nebo nor-
skými samosprávami až do konce roku 2016. podmínkou je part-
nerství českého a norského subjektu v projektu. v rámci grantové 
výzvy nebyla zatím podána žádná žádost o grant, a to především 
z důvodu chybějícího partnera na norské straně. 

také toto bylo předmětem jednání mezi delegací norské asocia-
ce místních a regionálních samospráv ks, kterou převážně tvořili 
starostové a další volení zástupci měst z kraje møre og romsdal, 
kteří navštívili svaz měst a obcí 16. dubna v rámci studijní cesty 
do české republiky. starosty přivítal a základní informace o fun-
gování samospráv v české republice představil člen předsednic-
tva svazu a starosta obce velký osek pavel Drahovzal, který záro-
veň informoval o aktuálních tématech, která v současnosti české 
samosprávy a svaz řeší. norští zástupci si se zájmem z úst projek-
tové manažerky lady fogelové vyslechli také výstupy projektů 
svazu odpovědný a vzdělaný zastupitel, které navazovaly a byly 

inspirovány vzdělávacím programem ks pro volené zástupce 
norských samospráv.

Druhá část programu se zaměřila na  podporu spolupráce čes-
kých a  norských měst. představitelé měst pardubice a  sušice 
představili norským zástupcům své představy o spolupráci, které 
v obou případech již měli podobu projektových záměrů. předsta-
vitelé kraje møre og romsdal a ks přislíbili pomoc při zprostřed-
kování a nalezení partnera na norské straně, aby projekty mohly 
být realizovány.
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n v ý z v a 
podpořte projekt Děti na startu i u vás!
po celé české republice už dva roky s radostí a bez stresu z výko-
nů cvičí stovky dětí od 4 do 9 let, více i méně pohybově nadané, 
štíhlé i s nadváhou, ale všechny s nadšením – a to je podstatou 
projektu Děti na startu, který zaštiťuje ministerstvo školství. spe-
ciálně vyškolení instruktoři vracejí dětem radost z pohybu. za-
pojte se do projektu i vy!
„obce mohou podpořit tento projekt ve svých zřizovaných sub-
jektech – zejména v mateřských a základních školách, kde mají 
možnost využít tělocvičny a cvičební náčiní, třeba v odpoledních 
hodinách, kdy mohou zpestřit nabídku školní družiny,“ říká ma-
nažerka projektu Děti na startu Jitka literová.
odborně vyškolení trenéři a instruktoři pomáhají dětem rozvíjet 
základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost 
a sílu. „především je ale chceme naučit základy ovládání vlast-
ního těla, jak správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, 
nebo se nebát míče. právě všeobecná sportovní průprava děti 
komplexně připraví na pozdější zvládání specializovaných spor-

tovních disciplín a sport je přitom nepřestane bavit,“ doplňuje 
autorka projektu Jana boučková. výuka je pestrá a zábavná. Dě-
tem se pohybová aktivita po deseti minutách mění. malí spor-
tovci se nejdříve věnují atletice, pak gymnastice, v půlce hodiny 
se přejde na míčové hry, motorická cvičení a na závěr nechybí  
ani soutěže.
specifický přístup k různým věkovým skupinám je pro trenéry 
velmi náročný, proto je odborníci z projektu Děti na startu pra-
videlně školí. „nenecháváme nic náhodě. Hodiny pro mladší vě-
kové skupiny jsou zaměřeny spíše na hru. se staršími se naopak 
provádějí náročnější cviky. ve výsledku opouštějí naše kurzy se-
bevědomé děti, které jsou řádně připraveny na vytouženou spor-
tovní dráhu. ať již zájmovou nebo profesionální. mnohem rych-
leji se učí, dělají větší pokroky a sport provozují s opravdovým 
přirozeným zájmem,“ uzavírá Jitka literová.

více informací najdete na www.ceskosehybe.cz



n o z n Á m e n í 
program na pomoc českým krajanům z ukrajiny, mv hledá pomoc i u samospráv
ministerstvo vnitra ve spolupráci se svým smluvním partnerem 
charitou čr realizuje program, jehož cílem je pomoci českým 
krajanům z  ukrajiny s  jejich přesídlením a  následnou integrací 
do  české společnosti. tento program je realizován na  základě 
usnesení vlády ze dne 8. prosince 2014 č. 1014, o zásadách politi-
ky vlády čr ve vztahu k přesídlování osob s prokázaným českým 
původem (krajanů) žijících v zahraničí. 
mv průběžně povoluje českým krajanům trvalý pobyt v  čr 
a po dobu max. 6 měsíců jim také poskytuje bezplatně přechodné 
ubytování. charita čr jako smluvní partner navazuje na činnost mv 
a poskytuje přesídleným krajanům asistenci při jejich integraci. 

charita čr bude zajišťovat všem přesídleným krajanům nájemní 
bydlení a  v  místě bydliště jim bude pomáhat se zajištěním za-
městnání. vzhledem k tomu, že garantem programu přesídlení je 
mv, považuje za účelné úzce spolupracovat při zajišťování bydle-
ní s orgány krajských a místních samospráv, kde je možné počítat 
se seriózním jednáním ze strany pronajímatelů bytů. mv požádá 
o pomoc krajské úřady, komunikovat chce i s místními samosprá-
vami.
podrobnější informace k  programu je možno získat na  přísluš-
ném pracovišti ministerstva vnitra, odboru azylové a  migrační 
politiky (petr.novak@mvcr.cz a pavel.dymes@mvcr.cz).

n o z n Á m e n í 
zlatý erb 2015 má své vítěze

v pondělí 13. dubna 2015 byly v Hradci králové na konferenci 
internet ve státní správě a samosprávě (isss) vyhlášeny výsled-
ky soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst  
a obcí – zlatý erb 2015. akce má za cíl podpořit modernizaci místní 
a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních 
služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživate-
lů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět 
tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích české re-
publiky. na soutěži se podílí i svaz. předseda Dan Jiránek v Hradci 
králové předal ceny vítěznému městu a obci. 1. místo za nejlepší 
webové stránky získaly město bruntál a obec chuderov. 

zlatý erb 2015
Nejlepší webová stránka města: 
1. bruntál (http://www.mubruntal.cz) 
2. broumov (http://www.broumov-mesto.cz) 
3. Jihlava (http://www.jihlava.cz)
Nejlepší webová stránka obce:
1. chuderov (http://www.chuderov.cz) 
2. okříšky (http://www.okrisky.cz) 
3. lovčice (http://www.obeclovcice.cz)
Nejlepší elektronická služba:
1. příbor: rodinný web (http://rodina.pribor.eu) 
2. praha 2: oficiální mapový portál městské části praha 2 

(http://mapy.praha2.cz/tms/obcan_a/#c=-742043%252c-
-1044769&z=2&l=zm,oba_hr,pop&p=gispoi_obcvyb& 

3. Jičín: Gis města Jičína (http://gis.mujicin.cz/gis/)

Cena Jana savického za nejlépe zvládnuté kriterium „Povin-
né informace“ v rámci soutěže zlatý erb 2015, garantovaná ote-
vřenou společností o. p. s. 
•	 Praha-Dubeč	(http://www.praha-dubec.cz)

zvláštní cena ministra vnitra za nejlepší bezbariérový pří-
stup na webové stránky při soutěži zlatý erb, na návrh obecně 
prospěšné společnosti tyflocentrum brno, odborného garanta 
soutěže pro oblast přístupnosti
•	 Kategorie	obce:	Nučice	(http://www.nucice.eu)	
•	 Kategorie	města:	Bruntál	(http://www.mubruntal.cz)
zvláštní cena ministryně pro místní rozvoj udělená minist-
ryní za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách 
při soutěži zlatý erb 
•	 Kategorie	města/obce:	Turistický	portál	města	Mariánské	Láz-
ně (http://www.marianskelazne.cz) 
•	 Kategorie	 regiony:	 Orlické	 hory	 a	 Podorlicko	 (http://www.
mojeorlickehory.cz)
zvláštní cena sdružení Cz.NIC
•	 Bruntál	((http://www.mubruntal.cz)

Cena veřejnosti udělená aK ČR při soutěži zlatý erb
•	 Obec	Nerestce	(http://www.nerestce.cz)
přehled všech soutěžících v jednotlivých krajských kolech, pro-
pozice, složení krajských porot a fotografie z předávání cen lze 
najít na stránce soutěže http://zlatyerb.obce.cz. zveřejňují se veš-
kerá bodová hodnocení všech porotců.
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n r e c e n z e 
zákon o pozemních komunikacích – komentář
Michaela Černínová, Karel Černín a Michal Tichý
Vydavatelství: Wolters Kluwer, a. s.

publikace „zákon o pozemních komunikacích – komentář“ je nej-
novějším komentovaným zněním k zákonu č. 13/1997 sb., o po-
zemních komunikacích. autoři v knize podávají ucelený pohled 
na oblast pozemních komunikací, vyváženě se věnují všem dů-
ležitým tématům, ale i opomíjeným zákou-
tím právní úpravy. ve  svém zpracování se 
nebojí ani sporných a  konfliktních otázek 
a  snaží se čtenáři nabídnout všechny jim 
známé výkladové možnosti včetně té mož-
nosti, kterou k řešení sami upřednostňují.

složení autorského kolektivu michala ti-
chého – úředníka odboru dopravy kraj-
ského úřadu zlínského kraje, michaely 
černínové – právničky kanceláře veřejného 
ochránce práv a  karla černína – asistenta 
soudce nejvyššího správního soudu, vy-
tváří výborné předpoklady pro praktické 
i teoretické uchopení této problematiky.

v  komentáři se reflektují zkušenosti a  po-
třeby úřední praxe, ale zahrnuje i  veške-
rou dostupnou judikaturu správních sou-
dů a  stanoviska veřejného ochránce práv. 
Díky použitým citacím judikátů nejvyšších 

soudních instancí z  období první republiky je výklad zajímavě 
podepřen též poznatky právní teorie a judikatury historické, kte-
rá slouží spíše jako zdroj inspirace.

tato kniha by neměla určitě chybět na stole starosty obce, kte-
rý zde najde potřebné informace například o  tom, co je místní 
a co účelová komunikace, jak vést evidenci místních komunika-

cí, tzv. pasport, jaké povinnosti má obec 
jakožto vlastník místních komunikací, aby 
byly v dobrém stavebně technickém stavu 
a  během celého roku sjízdné a  schůdné, 
jak pečovat o vegetaci, která v průjezdním 
úseku silnice není silniční, ale obecní (měst-
skou) zelení, co je to vrak a jak postupovat 
při jeho odstranění a další. Úředníka bude 
spíše zajímat výklad k  vedení stavební-
ho řízení, povolování uzavírek a  objížděk, 
povolování zvláštního užívání, vyvlastně-
ní pozemku pro plánovanou komunikaci 
a další kompetence speciálního stavebního 
úřadu. užitečnou a  praktickou pomůckou 
se tato publikace může stát i  pro zaměst-
nance soudů, advokátních kanceláří a dal-
ších aktérů na  poli problematiky místních 
komunikací.

zpracovala Ing. Jana Chládková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

n r e c e n z e 
personalistka – Dvanáctero správného vedení personální agendy
Alena Chládková, Petr Bukovjan
Nakladatelství: Wolters Kluwer, a. s.

kniha „personalistka“ představuje příručku pro každého, kdo se 
pohybuje v personální agendě. Její mimořádnost spočívá přede-
vším ve srozumitelně podaných informacích.  provádí nás od po-
čátku pracovně právního vztahu až po jeho 
ukončení a jednotlivé pojmy doprovází pří-
klady, vybranými judikáty i aktuálními vý-
klady. autoři této publikace jsou renomo-
vaní odborníci v  oblasti pracovního práva 
a oba jsou členy kolegia expertů asociace 
pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pra-
covních vztahů, odborně přednáší a  jsou 
autory odborných publikací.

publikace je rozčleněna přehledně do  12 
kapitol, přičemž každou kapitolu uvádě-
jí praktické otázky, na  něž se pak snaží 
autoři nalézt řešení. zvláště je třeba oce-
nit vybrané příklady, na  kterých autoři 
ukazují aplikaci jednotlivých ustanovení 
právních předpisů. především systém po-
známek kurzívou a upozornění, kde autoři 
podrobněji vysvětlují sporné nebo pro-
blematické body, je v praxi pro „neprávní-

ky“ neocenitelný. autoři také poměrně netypicky pro tento druh 
odborné publikace věnují prostor i základním pracovněprávním 
vzorům. za  velmi povedené a nanejvýš praktické lze považo-
vat shrnutí způsobu doručování a zejména tabulky s důležitými 
osobními překážkami na straně zaměstnance, kde je pro přehled 
vždy stručně uveden rozsah volna a nárok  na náhradu.

byť lze publikaci považovat za  vysoce 
praktickou a potřebnou, protože se kniha 
velice podrobně věnuje vzniku či skončení 
pracovního poměru, dovolené, pracovní 
době či překážkám v  práci, přesto auto-
ři trochu opomněli rozvést podrobněji 
problematiku pracovních cest a  zejmé-
na cestovních náhrad, které jsou v  textu 
zmíněny jen letmo. ale to je jen malý „kaz 
na kráse“.  

Jak vyplývá se shora uvedeného, publika-
ce je šikovným a  praktickým rádcem pro 
všechny, kdo se zabývají personální agen-
dou, a doporučenou pomůckou pro účet-
ní především menších obcí.

Mgr. Ludmila Němcová
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu
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ČSOB Cesta k fondům EU vám pomůže získat 
dotace na lepší život ve vaší obci či regionu
Nabízíme městům a krajům speciální schéma pro financování projektů z evropských fondů, poradenství 
při jejich přípravě a realizaci a úvěrové přísliby či úvěry na předfinancování těchto projektů.  
Dokážete tak maximálně využít možností, které vaší obci či regionu nabízejí evropské dotační programy. 
Pro více informací navštivte pobočku ČSOB.

Člen skupiny KBC

Firemní bankovnictví 

inzerce EU Fondy V03.indd   1 05.05.15   14:58


