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Občan musí být pro veřejnou správu na prvním místě
léto za  dveřmi, doba dovolených se hlásí. 
také období, kdy se život zklidňuje a po in-
tenzivním pracovním tempu se těšíme 
na  změnu směrem k  větší volnosti, slunci 
a pohodě. zasloužíme si je, vždyť víte. spolu 
s námi prožíváte změny, které nastávají vždy 
po sněmu. ten Xiv. se konal 21. a 22. května 
v olomouci a byl volební. vzešla z něj nová 
rada, kontrolní výbor a priority na následu-
jící dva roky. také jsme společně probrali 
činnost a hospodaření svazu od roku 2013 
a  debatovali i  s  členy vlády, představiteli 
státních a  soukromých organizací, sená-
tory, poslanci aj. o  aktuálních problémech 
samospráv. byly to skutečně velmi nabité 
dva dny. 

v  souladu s  pěti hlavními prioritami, které 
schválil Xiv. sněm, tak bude svaz v nacháze-
jících dvou letech prosazovat: aby územní 
samosprávy byly plnohodnotným a  silným 
článkem veřejné správy, byly adekvátně 
financovány, nabízely kvalitní a  dostupné 
veřejné služby občanům, efektivně se reali-
zovala mezinárodní spolupráce a svaz jako 
respektovaná nepolitická organizace hájil 
zájmy samospráv. velmi důležité přitom je, 
aby svaz i nadále poskytoval kvalitní infor-
mační, koordinační, vzdělávací a podpůrný 
servis svým členům.

Xiv. sněm rovněž přijal nové stanovy a změ-
nil právní formu svazu. z dosavadního sdru-
žení právnických osob se stává spolek, a to 
kvůli novému občanskému zákoníku. po-
čínaje sněmem má svaz také novou radu 
a  kontrolní výbor. Ještě zbývá zvolit nové 
předsednictvo. tedy orgán, který bude za-
jišťovat operativní činnost mezi zasedáními 

rady a  formulovat stanoviska k  aktuálním 
tématům samospráv. v době, kdy píšu ten-
to úvodník, se schyluje k  prvnímu jednání 
rady naplánovanému na 12. červen, po kte-
rém by mělo být nové předsednictvo jasné. 
přeji si, aby ho tvořili lidé, kterým stejně jako 
předsednictvu končícímu půjde o  to plnit 
hlavní cíl svazu: „společně hájit zájmy měst 
a obcí české republiky“.

oblastí, v nichž je třeba bojovat za zájmy sa-
mospráv, je celá řada. i o nich se debatovalo 
na  Xiv. sněmu. premiér bohuslav sobotka 
mimo jiné řekl, že vláda je připravena k dia-
logu s městy a obcemi. podle něj je spolu-
práce státu a samospráv důležitá pro dobré 
vládnutí, protože jen díky podnětům z měst 

a obcí je možné účinně realizovat veřejnou 
politiku. přislíbil rovněž, že se budou pravi-
delně opakovat jednání předsednictva sva-
zu s  vládou. Další příslib na  sněmu zazněl 
od ministra financí andreje babiše. Řekl, že 
se podívá, zda státní rozpočet unese zvý-
šení příjmů měst a obcí. před několika lety 
měly města a  obce z  rozpočtového určení 
daní příjmy 23,58 % DpH, ty se ale poníži-
ly kvůli 2. důchodovému pilíři. ten je dnes 
minulostí a bylo by správné peníze městům 
a obcím vrátit. velkým tématem jsou i dota-
ce z evropské unie v období 2014+ a snaha 
maximálně je využít na tuzemské projekty. 
zazněly také podněty na  změnu systému 
kontrol veřejné správy. Dnes jsou často du-
plicitní, dokonce multiplicitní, a další orgán 
by měl přibýt – nejvyšší kontrolní úřad. sa-
mosprávy se nebojí žádné kontroly, jenom 
nechtějí, aby byla pětkrát či vícekrát kontro-
lována stejná věc. nedávno jsme proto spo-
lu s asociací krajů vyzvali ministra pro lidská 
práva, rovné příležitosti a  legislativu Jiřího 
Dienstbiera, aby v souladu s programovým 
prohlášením vlády připravil normu, která 
odstraní multiplicitu kontrol. čas, který kon-
troly odčerpávají samosprávám, by se mohl 
využít na  poskytování služeb občanům. ti 
mají být pro veřejnou správu na prvním mís-
tě, občan je totiž od  slova obec. má nárok 
na  kvalitní a  dostupné veřejné služby tak, 
aby se mu dobře žilo. aby česká republika 
byla příjemným místem pro život, domov, 
do kterého se vždy budeme rádi vracet. ať 
se vám daří, krásné léto a vše dobré. 

Mgr. František Lukl, MPA
místopředseda Svazu měst a obcí ČR  

a starosta Kyjova
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l	Svaz podepsal Memorandum 
o spolupráci při řešení  
problémů veřejné dopravy

 6. květen 2015, Praha

svaz se dohodl na úzké spolupráci se sdruže-
ním dopravních podniků (sDp) – největším 
provozovatelem městské hromadné dopra-
vy v obcích. memorandum, kterým byla spo-
lupráce stvrzena, podepsali předseda svazu 
Dan Jiránek a předseda představenstva sDp 
miloslav kulich. obě organizace mají v  ob-
lasti veřejné dopravy v obcích řadu společ-
ných zájmů. Jedná se zejména o oblast legis-
lativy, ekonomiky a koncepcí, které vyžadují 
vzájemnou výměnu informací. a právě v po-
skytování informací a  potřebných dat by 
vzájemná spolupráce měla probíhat přede-
vším. ale také v prezentování a publicitě do-
hodnutých řešení nebo v poskytování exter-
ní spolupráce a vzájemné podpoře projektů 
týkajících se veřejné dopravy, na nichž bude 
vzájemná shoda. pro vzájemnou součinnost 
byly jmenovány kontaktní osoby.

l	Budoucnost České pošty 
ovlivní život v obcích

 12. květen 2015, Praha

svaz podpořil novelu zákona o poštovních 
službách navrženou ministerstvy vnitra 
a průmyslu a obchodu. služba, kterou čes-
ká pošta poskytuje státu, zvyšuje kvalitu 
života obyvatel a zejména pro občany ma-
lých obcí je naprosto zásadní. novelu záko-
na o poštovních službách svaz podpořil už 
v připomínkovém řízení. novela mimo jiné 
počítá se změnou financování poštovních 
služeb, protože stávající způsob prostřed-
nictvím kompenzačního fondu nefungu-
je a  z  dlouhodobého pohledu ohrožuje 
ekonomickou stabilitu české pošty. svaz 
podporuje také projekt pošta partner, tedy 
možnost zajistit poštovní služby v  obcích 
prostřednictvím franšíz. ty by měly pomoci 
udržet pobočkovou síť české pošty ve stá-
vajícím rozsahu. 

l	Memorandum o partnerství 
bylo podepsáno také  
s Diakonií ČCE

 13. květen 2015, Praha

společné zájmy má svaz také s Diakonií čes-
kobratrské církve evangelické, která je dru-
hou největší nevládní organizací v čr posky-
tující sociální a zdravotní služby a  podporu 
zranitelným a  znevýhodněným skupinám. 
obě organizace proto podpisem memo-
randa o  partnerství deklarovaly společnou 
snahu nalézat společná stanoviska a  pod-
porovat prosazování společných zájmů vůči 
subjektům veřejné správy a dalším organiza-
cím, a to zejména v sociální a zdravotní ob-
lasti. konkrétně by se tato spolupráce měla 
týkat podílení se na  projektech ve  jmeno-
vaných oblastech, včetně zavádění nových 
forem poskytování služeb a  připravenosti 
na  demografické změny, dále vzdělávání 
zastupitelů a  pracovníků místních samo-
správ v sociálně-právní oblasti, měla by být 
vzájemně konzultována stanoviska k  po-
dávaným návrhům legislativních i  nelegis-
lativních změn i  k  různým koncepčním do-
kumentům, samozřejmostí je pak vzájemná 
výměna zkušeností, podpora propagace, in-
formování o charitativních akcích atd. cílem 
této spolupráce je zvýšit kvalitu a  dostup-
nost zdravotních a sociálních služeb a posílit 
postavení samospráv i církví v těchto oblas-
tech. za svaz bylo memorandum podepsá-
no předsedou Danem Jiránkem, za Diakonii 
pak ředitelem petrem Haškem.

l	Obce a zemědělci podporují 
menší projekty a chtějí  
společně řešit bioodpad

 20. květen 2015, Olomouc
zástupci komory obcí svazu se sešli s vede-
ním asociace soukromého zemědělství čr 
a společností mladých agrárníků čr. Deba-
tovali o podpoře z evropských dotací v ob-
dobí 2014+, konkrétně z  programu rozvoje 
venkova. společně chtějí prosazovat, aby 
se na  venkově realizovaly zejména menší 
společné projekty zemědělců a obcí. mluvi-
li i o sběru bioodpadu a monitoringu eroze 
zemědělské půdy. podle předsedy asociace 

soukromého zemědělství Josefa stehlíka 
by měly být menší společné projekty obcí 
a zemědělců plošně rozprostřeny v prosto-
ru venkova. mohou totiž pozitivně ovlivnit 
venkov jako takový, přinášejí pracovní místa. 
v této souvislosti je třeba zjednodušit admi-
nistrativu, aby se projektové peníze snáze 
dostaly tam, kde jsou skutečně třeba. před-
seda komory obcí Josef bezdíček zase kon-
statoval, že zemědělec na venkově má ke své 
obci vztah. kdyby to dělal špatně, sousedé 
by mu to dali výrazně najevo. Dodal, že už 
při přípravách nového programového ob-
dobí svaz prosazoval společné projekty obcí 
a zemědělců. vytvářejí služby, zaměstnanost 
a zlepšují krajinotvorbu v obcích. petr mahr 

ze společnosti mladých agrárníků čr vyjá-
dřil plnou podporu jak společným menším 
projektům obcí a zemědělců, tak zpracová-
vání bioodpadu z obcí přímo místním země-
dělcem. 
obce a zemědělci rovněž volají po průběž-
ných informacích (monitoringu) o opakova-
né erozi zemědělské půdy a vyhlášce, která 
danou oblast upravuje. tak, aby mohli pří-
padnou složitou situaci, kdy je třeba půda 
promáčená vodou, operativně řešit. všech-
ny subjekty se shodly, že o  debatovaných 
tématech budou dále jednat, a to s přísluš-
nými resorty – zemědělství a životního pro-
středí. první schůzky by se měly uskutečnit 
v červnu.
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Informujeme

uvedená čísla vyplývají z  dat, která svazu 
poskytla společnost eko-kom. v roce 2014 
tak lidé k  recyklaci celkem předali víc než 
615 tisíc tun komunálního odpadu (včetně 
kovových odpadů).

od 1. ledna 2015 mají všechny obce a měs-
ta v čr zákonnou povinnost zajistit oddě-
lený sběr papíru, plastů, skla, kovů a  bio-
logicky rozložitelných odpadů. v  plánu 
odpadového hospodářství čr (poH), a  le-
tos i  v  poH všech krajů, tak přibude další 
cíl na  recyklaci – recyklace 50 % papíru, 
plastů, skla a kovů, které se vyskytují v ko-
munálním odpadu. na  hodnocení sběru 
bioodpadů je tedy ještě brzy. komodity 
papír, plast a  sklo jsou ale obcemi syste-
maticky tříděny a předávány k recyklaci již 
více než 15 let. sběr kovových odpadů v čr 
také funguje, zejména však prostřednic-
tvím privátních výkupen. obce tak budou 
muset doplnit své sběrné systémy právě 
o  sběr kovových odpadů. třídění odpadů 
přitom obce dlouhodobě rozvíjejí zpravi-
dla s podporou obalového průmyslu v sys-
tému eko-kom. funkční model je předpo-
kladem úspěšného plnění cílů evropských 
směrnic v  oblasti recyklace komunálních 
a obalových odpadů.    

nejvíc třídí opět  
v Pardubickém kraji

sběr recyklovatelných komunálních od-
padů (většinou s  výjimkou kovů) zajišťují 
v  rámci sběrných systémů města a  obce. 
v  těchto systémech vytřídil běžný občan 
loni průměrně 40,5 kg papíru, plastů, skla 
a nápojových kartonů. pokud bychom po-
rovnali třídění odpadů v obcích (tedy bez 
kovů) podle krajů, pak nejúspěšnější byly 
stejně jako minule obce v  pardubickém 
kraji (44,6 kg/obyvatel), dále  na vysočině 
(43,6 kg/obyvatel/rok) a  v  královéhradec-
kém kraji (43,56 kg/obyvatel). nejlepší 
třídiči papíru v  rámci celé čr žijí v  libe-
reckém kraji (21,4 kg/obyvatel). plasty tří-
dí nejlépe středočeši (13,4 kg/obyvatel). 

v královéhradeckém kraji umí nejlépe tří-
dit sklo (12,64 kg/obyvatel). 
 
Třídíme do barevných  
kontejnerů

nejrozšířenějším způsobem sběru je do-
náškový do sběrných nádob. na konci roku 
2014 bylo na území českých a moravských 
obcí umístěno téměř 253 tisíc barevných 
kontejnerů. Jedno standardní sběrné mís-
to se třemi základními kontejnery na  pa-
pír, plast a  sklo umožňuje třídit odpady 
v  průměru asi 140 obyvatelům. mezi kraje 
s nejlépe dostupnou sběrnou sítí na třídění 
odpadů pro obyvatele patří vysočina, dále 
Jihomoravský kraj a  královéhradecký kraj. 
sběrnou síť zřizují a organizují obce v rám-
ci svých systémů nakládání s komunálními 
odpady a její dostupnost je jedním z hlav-
ních faktorů, který pozitivně ovlivňuje pří-
stup občanů k třídění odpadů.

sběr kovů a bioodpadů

obce mají od nového roku povinnost sbírat 
kovové odpady, ale realitou zůstává, že cca 
95 % všech kovových odpadů bylo sebrá-

no v  roce 2014 prostřednictvím výkupen. 
i když od března 2015 došlo k omezení vý-
kupu kovů bezhotovostním stykem, zatím 
nelze hodnotit, nakolik je toto opatření 
účinné a  zda se kovové odpady přesunou 
do obecních systémů bezplatného sběru. 

vedlejším efektem omezení výkupu kovů 
je v  některých krajích vyšší počet krádeží 
papíru, jeho výkup totiž není nijak omezen. 
v  roce 2014 se prostřednictvím výkupen 
sebralo více než 25 % papíru a dalších mini-
málně 8 % se do výkupen dostalo z dalších 
sběrů mimo systém obcí. obce přitom musí 
platit náklady související se sběrnou sítí 
na obě komodity, příjmy snížené o ukrade-
né kovy a papír je však nepokryjí, což v pra-
xi znamená škodu pro města a obce.   

složitější je i sběr bioodpadů – stávající le-
gislativa totiž není příliš jasná a nereflektuje 
skutečný stav a možnosti samospráv české 
republiky. systém, který nejvíce podporu-
je ministerstvo životního prostředí, je sběr 
bioodpadu do  nádob (popelnice nebo 
kontejnery), který je ovšem ekonomicky 
nejnáročnější a není možné jej uplatnit všu-
de. spolupráce se zemědělci nebo domácí 
kompostéry nejsou dle vyjádření minis-
terstva životního prostředí tím správným 
způsobem plnění povinnosti obce zajistit 
třídění bioodpadu.

čerpáno z tiskové zprávy

Loni se vytřídilo víc než 615 tisíc tun odpadu,  
nejvíc v Pardubickém kraji

každý občan české republiky v roce 2014 vytřídil v průměru 58,7 kg papíru, plastů, skla, 
nápojových kartonů a kovů. nejvíc se v rámci sběrných systémů obcí třídilo v pardubic-
kém kraji a na vysočině. ve sběrných systémech se tak loni nashromáždilo téměř 194 tisíc 
tun papíru, 110 tisíc tun plastů, 117 tisíc tun skla a 3,6 tisíc tun nápojových kartonů. 
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XIV. sněm svazu zvolil novou Radu 
a určil směr další činnosti

Šest stovek přítomných delegátů zvolilo na Xiv. sněmu svazu novou radu, kontrolní výbor a určilo směr další svazové činnosti. 
měnily se i stanovy. svaz vzhledem k novému občanskému zákoníku přijal právní formu spolek. na sněmu se jednalo ale i o mnoha 
problémech, které samosprávy pálí. vyslechnout a diskutovat o nich přijeli také premiér bohuslav sobotka, vicepremiéři andrej 
babiš a pavel bělobrádek, ministři Jiří Diensbier, richard brabec a marcel chládek. pozvání přijali ale také např. předseda združenia 
miest a obcí slovenska michal sýkora nebo předseda asociace krajů čr michal Hašek. nechyběli ani zástupci senátu, poslanecké 
sněmovny a dalších státních institucí.

Jednání sněmu zahájil předseda svazu 
Dan Jiránek a po přivítání všech hostů pře-
dal slovo primátorovi hostitelského města 
antonínu staňkovi, který všechny dele-
gáty sněmu uvítal v  olomouci. zdravici 
přidal i  zástupce generálního partnera – 
společnosti rWe lukáš roubíček, pozdrav 
prezidenta miloše zemana přečetl Dan 
Jiránek a poté dostal slovo vicepremiér pa-
vel bělobrádek. ten ocenil starosty za  je-
jich práci, obětavost, ale hlavně vyzdvihl 
to, že na  rozdíl od  ostatních politiků mají 
důvěru občanů.   

a k mikrofonu přistoupil premiér české re-
publiky bohuslav sobotka. Hned v úvodu 
svého vystoupení ujistil, že samosprávu 
považuje za  jednoho z klíčových partnerů 
vlády a  věří, že se ještě do  konce tohoto 
roku podaří uskutečnit další jednání svazu 
s vládou, na kterém se projednají všechny 
nejpalčivější problémy. ve  svém projevu 
pak konkretizoval témata, která považuje 

za nejvíce důležitá. patří k nim samozřejmě 
snaha o co největší využití evropských pro-
středků pro rozvoj naší země, ale i realizace 
dalších – národních programů pro města 
a obce, jako např. nová zelená úsporám. po-
dotkl, že vláda poskytla krajům 4,5 mld. kč  
na opravu silnic ii. a iii. třídy, pro obce pak 
počítá s  dotacemi tam, kde mají problém 
s kapacitami mateřských a základních škol. 
vláda se také snažila reagovat na problémy 

v  legislativní oblasti, přijata byla např. no-
vela zákona o  veřejných zakázkách, která 
více reflektuje na  potřeby samospráv. cí-
lem zákona by mělo být zachování trans-
parentnosti, ale také možnost v  reálném 
čase realizovat investiční projekty. Dále 
uvedl, že sníženy byly poplatky za  vyně-
tí půdy ze zemědělského půdního fondu, 
čímž byla zlevněna možnost investovat 
v  průmyslových zónách. premiér sobotka 
upozornil také např. na  přípravu novely 
stavebního zákona, která by měla zrychlit 
povolování staveb, a  na  potřebu přijmout 
zákon o  registru přestupků, který je snad 
v  závěrečné fázi projednávání v  poslanec-
ké sněmovně. Hovořil i o zpřísnění výkupu 
kovů, o  kterém se bude rovněž ještě jed-
nat, a  o  změně systému poskytování dá-
vek na  sociální bydlení, k  němuž očekává 
zpětnou vazbu a vyhodnocení situace prá-
vě od obcí. o konceptu sociálního bydlení 
budou také ještě probíhat široké diskuse, 
jelikož čr je jedna z mála zemí, která zákon 
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o  sociálním bydlení nemá. starosty pak 
jistě potěšil zprávou, že vláda nechce ru-
šit pobočky české pošty a hledá možnost, 
jak zlepšit hospodaření tohoto podniku. 
témat, která spojují vládu a města a obce 
je podle premiéra velké množství. vláda 
je připravena zástupcům samosprávy na-
slouchat, vést s  nimi konstruktivní dialog 
a podle potřeby pružně měnit legislativu. 
spolupráci s  Úřadem vlády, tak jak probí-
há v poslední době, ocenil poté předseda 
svazu Dan Jiránek.

po premiéru sobotkovi vystoupili další mi-
nistři. ministr pro lidská práva a  legislativu 
Jiří Dienstbier po-
tvrdil snahu více 
spolupracovat prá-
vě v legislativní ob-
lasti, která význam-
ně ovlivňuje život 
měst a  obcí. kon-
statoval, že zástupci 
svazu budou pravi-
delně zváni na  za-
sedání legislativní 
rady vlády, budou-li 
na  programu práv-
ní normy, které se 
měst a  obcí dotýkají. vyšší zapojení svazu 
by mělo být i do procesu hodnocení dopa-
dů regulace ria, konkrétně zahrnutí svazu 
do databáze konzultujících orgánů a urče-
ní zvláštního režimu pro svaz. v souvislos-
ti s  připravovaným posílením pravomocí 
nejvyššího kontrolního úřadu pak hovořil 
o nutnosti rozlišovat mezi kontrolami obcí 
ve vztahu ke státu a kontrolami ve vztahu 
k  jejich samosprávné činnosti. závěrem 
podotkl, že si je vědom také oprávněných 
výhrad k  četnosti různých kontrol s  jejich 
mnohdy odlišnými výsledky. 

marcel Chládek, 
v  té době ještě 
coby ministr škol-
ství, ve  svém pro-
jevu ujistil starosty, 
že hodlá podpořit 
regionální školství, 
a  to i  finančními 
prostředky na  roz-
šíření kapacit ma-
teřských a  základ-
ních škol. Žádostí 
se na  ministerstvu 

sešlo za více než sedm miliard korun. věří 
tomu, že v průběhu tohoto volebního ob-
dobí je ministerstvo bude moci všechny 
uspokojit. peníze budou poskytnuty ze 
dvou národních fondů a  jednoho evrop-
ského. upozornil také na  vyhlášenou vý-
zvu na  vybavení dílen. obecně pak kon-
statoval, že regionální školství musí projít 
reformou, změnit se musí především jeho 
financování. pokud se tak nestane, nezmě-
ní se ani jeho kvalita. uvedl i několik hlav-
ních záměrů, ke  kterým patří především 
dostupnost základních škol, kterou musí 
garantovat stát, dále proces inkluze, která 
musí být rovněž doprovázena finančními 
prostředky, např. na asistenty, psychology 
či pomůcky, ale souhlasil i s tím, že je třeba 
zachovat praktické a speciální školy. 

krátce vystoupil i ministr životního prostře-
dí Richard brabec. ten konstatoval, že jeho 
ministerstvo se snaží s  představiteli samo-
správ úzce spolupracovat, i když z  různých 
mediálních výstupů to tak možná nevypa-
dá. zástupci svazu jsou členy drtivé většiny 
pracovních týmů ministerstva a jejich hlasy 
jsou tam slyšet, i  když ne vždy musí dojít 
ke  shodě. upozornil na  zcela nový způsob 
práce na státním fondu životního prostředí, 

hovořil o  snaze za-
chránit prostředky 
z  operačních pro- 
gramů a  informo-
val o  vypsání tzv. 
rychlých výzev, a to 
v  oblasti odpadů, 
na  zateplování ve-
řejných budov, vý-
sadby zeleně atd. 
s  lítostí pak dodal, 
že v novém progra-
movacím období 
bude operační program Životní prostře-
dí disponovat pouze s  částkou 73 mld. kč, 
tedy o téměř polovinu méně, než tomu bylo 
v minulém období. první ostré výzvy budou 
vyhlášeny v  průběhu srpna a  půjdou pře-
devším na čistírny a kanalizace, na projekty 
protipovodňové ochrany a na  infrastruktu-
ru odpadového hospodářství. revolučním 
projektem budou „kotlíkové dotace“, na kte-
ré bylo vybojováno 9 mld. korun. ty by měly 
postačit na  výměnu až 80 tisíc lokálních 
topenišť. ministr brabec pak ještě hovořil 
o některých legislativních záměrech, těší ho 
zejména posun v oblasti výkupu kovů, kde 
došlo k výraznému snížení trestné činnosti. 
nyní jsou prioritou ministerstva věcné zá-
měry dvou odpadových zákonů. 

Delegáty sněmu přijel pozdravit i  před-
seda združenia miest a  obcí slovenska 
michal sýkora, za  senát poté oslovil sta-
rosty senátor miloš vystrčil, který je znovu 
ubezpečil, že horní komora parlamentu je 
komunálním politikům nakloněna – mnozí 
senátoři z komunální politiky ostatně vyšli, 
a do olomouce dorazila a o svých předsta-
vách na  svém novém postu náměstkyně 
ministra vnitra pro řízení sekce veřejné 
správy mluvila také Jana vildumetzová.
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slovo na  sněmu 
dostal už tradičně 
předseda asoci-
ace krajů michal 
hašek, který hned 
v úvodu ocenil stá-
le se prohlubující 
spolupráci krajů se 
svazem a  nastínil 
témata, která mají 
obě organizace 
společná. Jsou to 
především čerpání 
prostředků z  evropských fondů, celá ob-
last zdravotnictví, sociální služby, doprava, 
školství, nový zákon o  veřejných zakáz-
kách, společná snaha o zavedení výkono-
vého modelu financování přenesené pů-
sobnosti a mnohé další. společná jednání 
považuje za velmi konstruktivní a plodné.  

u řečnického pultu se pak vystřídalo i něko-
lik dalších řečníků a po jejich vystoupení byl 
dán prostor na  diskusi. padla řada pozná-
mek a podnětů, ale asi nejvíce se hovořilo 
o  české poště a  zachování její pobočkové 
sítě. v  reakci na  tyto příspěvky premiér 
sobotka podotkl, že je třeba si uvědomit, 
že pošta dříve neměla žádné konkurenty. 
Dnes je ale situace naprosto jiná, trh se li-
beralizoval a pošta musí i v tomto prostředí, 
na  rozdíl od  svých konkurentů, udržovat 
přes tři tisíce poboček. Již před několika lety 
byl proto založen kompenzační fond, který 

pro ni měl vytvářet kompenzace ve formě 
příspěvků od  svých konkurentů. bohužel 
tento fond nefunguje, všichni se brání co-
koli zaplatit. fond je navíc zablokován ce-
lou řadou žalob. vláda proto navrhuje, aby 
se novelizoval poštovní zákon a byl založen 
takový fond, který bude skutečně fungo-
vat. současně by pošta měla jít cestou pro-
jektu pošta partner. premiér ale souhlasil 
s  poznámkou, že by se pošta měla zamys-
let nad zřízením vlastní banky. Do  diskuse 
se přidal i  generální ředitel české pošty  
martin Elkán. nevyloučil možnost zřízení 
vlastní banky, nic-
méně podotkl, že 
je nutné dodržo-
vat smluvní vztahy 
a pošta má dnes po-
depsanou smlouvu 
do roku 2017. stejně 
jako premiér sobot-
ka i on zdůraznil, že 
je třeba brát v  po-
taz, že česká pošta 
se již dva a půl roku 
nachází v plně kon-
kurenčním prostře-
dí. stát by si měl podle něho zaplatit, co si 
u  ní, jako u  svého operátora, objednává. 
tyto náklady jsou zcela prokazatelné. Je 
proto rád, že současná vláda konečně zača-
la problémy české pošty řešit. starosty pak 
ujistil, že by rád zachoval pobočkovou síť, 
tedy přes tři tisíce poboček. Jednou z cest, 

jak toho dosáhnout, je právě projekt pošta 
partner, na  kterém se stále pracuje – byly 
např. zvýšeny odměny a  naopak sníženy 
sankce. Dodal, že věří v dohodu se zástupci 
samospráv. 

odpolední blok byl věnován diskusi nad 
navrženými prioritami svazu a  nad návr-
hem nových stanov. z  aktuálních problé-
mů samospráv se diskutovalo o  neustále 
se měnící legislativě, chystané koncepci 
sociálního bydlení, o  problematice odpa-
dového hospodářství, připravované nové 
úpravě veřejných zakázek, regulaci hazar-
du atd. navázáno bylo i  na  témata, která 
byla diskutována již v dopolední části pro-
gramu, které se účastnili čelní představite-
lé vlády.  

O tom, jak probíhá realizace svazových 
projektů, informoval ředitel Projektové 
kanceláře Jaromír Jech.
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Druhý pracovní den otevřelo téma finan-
cování obcí. informace přijel starostům 
předat člověk nejpovolanější, ministr fi-
nancí andrej babiš. uvedl, že k  letošní-
mu 21. květnu se vybralo o 5,9 mld. korun 
více na  DpH, než tomu bylo ke  stejnému 
dni loňského roku. výpadek z  příjmů daní 
ze začátku roku způsobený spotřební daní 
u tabáku a vratkou za DpH se tedy postup-
ně kompenzuje a srovnat by se měl podle 

odhadů asi v červenci. Delegáty sněmu po-
těšil sdělením, že se podívá, zda rozpočet 
unese zvýšení příjmů měst a obcí. k propa-
du výběru daní z DpH sdělil, že na minister-
stvo financí informace o nižším výběru daní  
v  1. čtvrtletí doputovala z  finanční sprá-
vy pozdě, za  což se na  sněmu omluvil. 
předseda svazu Dan Jiránek upozornil, že 
výpadek z  daňových příjmů je v  letošním  
1. čtvrtletí pro města a obce horší, než tomu 

bylo jindy. Dobíhají totiž evropské projekty 
z  končícího programového období, které 
samosprávy musí předfinancovat. ministr 
financí andrej babiš pak pochválil města 
a  obce za  dobré hospodaření a  požádal 
je o  solidaritu s  rozpočtem, kdy se snaží 
snižovat jeho deficit. Delegáti sněmu do-
poručovali posílit příjmy např. úpravou fi-
nancování sociálního bydlení a  sociálních 
dávek. Jednalo se i  o  rozpočtovém určení 
daní. starosta velkého oseku pavel Draho-
vzal podotkl, že města a  obce měly před 
několika lety 23,58 % na výnosu DpH. tyto 
příjmy se ale kvůli druhému důchodovému 
pilíři, který ovšem padl, ponížily, a bylo by 
proto na  místě vrátit je zpět. místopřed-
seda svazu oldřich vlasák zase poukázal 
na  problematiku veřejného opatrovnictví, 
které dnes samosprávy vykonávají, aniž by 
jim tyto služby byly jakkoli hrazeny. opět 
připomněl, že svaz dlouhodobě žádá výko-
nový model financování přenesené státní 
správy. ministr babiš se zavázal, že možnost 
zvýšení příjmů měst a obcí prověří. 

Ze společenského večera...



informační servis č. 6/2015 strana 8

po odchodu ministra babiše den pokračoval ryze pracovně. sněm 
nejprve schválil zprávu o  činnosti svazu mezi sněmy, zprávu 
o hospodaření a rovněž zprávu o činnosti kontrolní komise. přijal 
navržené a doplněné priority své činnosti na další dva roky – viz 
str. 9, 10, které byly předjednány již předcházející den (podrobně 
o nich bylo diskutováno už na jednání komor Svazu). pět základních 
priorit bylo rozpracováno do  jednotlivých cílů a  ty budou dále 
rozpracovány do akčních plánů, které schválí rada svazu. Řešila 
se i právní forma svazu, a to především v návaznosti na nový ob-
čanský zákoník. místo dosavadního sdružení právnických osob 
se ze svazu stává spolek. nový občanský zákoník totiž považuje 

dosavadní právní formu svazu za překonanou. sněm zvolil také 
novou radu svazu, která si na svém prvním zasedání 12. června 
v praze zvolí ze svého středu předsednictvo a pochopitelně i no-
vého předsedu a místopředsedy. 

sněm svazu ukončil předseda svazu Dan Jiránek, který tento post 
zastával čtyři roky. poděkoval všem přítomným za účast a popřál 
mnoho zdaru do  další práce. za  dosavadní spolupráci poděko-
val starostům také místopředseda svazu pro evropské záležitosti  
oldřich vlasák.     

připravila Lenka Zgrajová

Generální partner

Hlavní partneŘi

partneŘi

meDiální partneŘi
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1 Územní samospráva jako plnohodnotný a  silný článek 
veřejné správy v  České republice. silné municipality, či 
jejich svazky, jako styčný bod kontaktu občana s  veřej-
nou správou.
1.1 Doplnění Hlavy sedmé Ústavy české republiky o usta-

novení garantující autonomii hospodaření a adekvátní 
finanční zdroje na  výkon činností nařízených státem. 
apelovat na stát, aby řádně pečoval o svůj majetek.

1.2 posílení legitimity zastupitelstev obcí úpravou volební-
ho systému.

1.3 prosazení přístupu, kdy každý zásah do  rozvoje měst 
a obcí (např. chráněná území, geologická činnost, infra-
struktura) je možný pouze se souhlasem vedení města 
či obce a za jasnou kompenzaci.

1.4 prosazovat zájmy obcí v národních strategiích s dopa-
dem na fungování samospráv.

1.5 přistoupení české republiky k  evropské chartě místní 
samosprávy jako celku (bez výhrad).

1.6 usilovat o členství svazu v legislativní radě vlády a tri-
partitě.

1.7 usilovat o snížení administrativní zátěže včetně sjedno-
cení systému kontrol.

2 zajištění adekvátního způsobu a  výše financování obcí 
odpovídající svěřenému přenosu kompetencí a zajišťují-
cí samosprávný rozvoj obce z národních i nadnárodních 
zdrojů. Podpora meziobecní spolupráce představuje 
prioritní nástroj dobrovolného sdružování samospráv 
v území postaveného na finančním zvýhodnění.  
2.1 zavedení výkonového modelu financování přenesené 

působnosti.
2.2 zajištění efektivního financování dobrovolných svazků 

obcí, v rámci nichž je prováděna meziobecní spoluprá-
ce, tak, aby byla zajištěna jejich finanční stabilita.

2.3 posílení daňových výnosů obcí v  rámci rozpočtového 
určení daní.

2.4 valorizace příspěvku na  pře-
nesenou působnost.

2.5 navázání nových agend obcí 
pouze na  adekvátní výši fi-
nančního zajištění a  posílení 
kompetencí samosprávy při 
odměňování vlastních zaměst-
nanců.

2.6 zajištění financování tzv. so-
ciálního bydlení v  přenesené 
působnosti, která bude hraze-
na stejným způsobem, jako je 
financována sociálně-právní 
ochrana dětí. současně zajistit 
v této oblasti zachování samo-
statné působnosti obcí.    

2.7 zajištění úpravy příslušných 
právních norem, aby v  přípa-
dě zřízení veřejně prospěšné 
stavby nebo zařízení bylo pro 

obce a  města uplatňováno osvobození nebo snížená 
sazba zákonných poplatků.

2.8 posílení role měst a obcí při čerpání a realizaci projektů 
z evropských strukturálních a investičních fondů (např. 
integrované řešení rozvoje území, regionální stálé kon-
ference).

2.9 posílení informovanosti měst a  obcí o  možnostech fi-
nancování z eu fondů (pořádání seminářů, zpracování 
studií, přehledů, zvyšování povědomí o vyhlašovaných 
výzvách); prosazení „evropských domů“ jako kontakt-
ních míst pro čerpání evropských fondů v každém kraji.

2.10 využívání zkušeností z  minulých let a  tím přispívat 
k plynulému a efektivnímu využívání finanční alokace 
pro programové období 2014–2020.

3 Kvalitní veřejné služby sloužící občanům České repub-
liky musejí být dostupné v široké variabilitě území a sí-
del. nejedná se pouze o  dostupnost a  vstřícnost služeb 
veřejné správy, ale i poštovních, vzdělávacích, sociálních 
či zdravotních služeb. Vedle toho je kladen důraz na ži-
votní prostředí včetně fungujícího odpadového hospo-
dářství.
3.1 zachování či rozšíření stávajících kompetencí v přene-

sené působnosti na úrovni obcí s pověřeným obecním 
úřadem.

3.2 zachování kompetencí na úrovni obcí základního typu.
3.3 analýzy a revize navrhovaných protikorupčních opatře-

ní z hlediska jejich přínosu pro občany a veřejné rozpo-
čty.

3.4 reforma financování regionálního školství, která bude 
postavena na dostupnosti a kvalitě vzdělávání ve všech 
jeho segmentech.

3.5 podpora škol pro žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami.

3.6 institucionalizace státní podpory do infrastruktury škol 
v suburbanizovaných územích.

PRIoRITY smo ČR sChVÁLEnÉ na XIV. sněmu sVazu 
PRo obDobÍ LET  2015–2017
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3.7 zajištění dopravní dostupnosti nejen do cen-
ter veřejných služeb.

3.8 Dořešení legislativní úpravy veřejného opa-
trovnictví při zachování jeho výkonu na ob-
cích všech typů a  adekvátního financování 
této agendy pro obce pomocí plné úhrady 
nákladů na výkon agendy.

3.9 podpora obcím v přizpůsobování se měnícím 
se požadavkům na  veřejné služby v  návaz-
nosti na demografické změny ve společnosti 
a  stárnutí populace, zajištění udržitelného 
systému financování sociálních služeb.

3.10 zajištění dostupné lékařské péče pro všech-
ny občany.

3.11 navýšit počet policistů v  přímém výkonu 
služby a zachovat strukturu služeben.

3.12 v rámci eGovernmentu zajistit, aby nové dílčí 
projekty státní správy byly hrazeny v přenese-
né působnosti. zajistit koordinaci projektů státní správy 
s projekty eGovernmentu samosprávy. zřídit společnou 
koordinační komisi mv čr, smo čr a asociace krajů čr 
po třech zástupcích, mv na úrovni náměstků.

3.13 zachování aktivní komunikace s českou poštou v sou-
vislosti se změnou obsluhy poboček pošty a v maximál-
ní možné míře bránění rušení poboček.

3.14 zajištění dostatečných opatření a kompetencí k zabez-
pečení základních životních potřeb obyvatelstva v sou-
vislosti s živelními pohromami a mimořádnými událost-
mi (např. povodně, plošný výpadek dodávky energií, 
požáry, ztráta pramenišť); zajistit systematickou pod-
poru JsDHo.

3.15 zajištění přípravy smysluplné odpadové legislativy, 
která zajistí dlouhodobě stabilní, sociálně a ekonomic-
ky únosné odpadové hospodářství ve městech a obcí.

3.16 prosazení zákazu výkupu odpadů od fyzických nepod-
nikajících osob a  co nejvyšší participace měst a  obcí 
na udělování povolení ke sběru a výkupu odpadů.

3.17 prosazování principů rovných příležitostí a  podpora 
obcí v uplatňování těchto principů na místní úrovni.

3.18 prosazení podpory cestovního ruchu a lázeňství.

4 mezinárodní spolupráce obcí zabezpečuje plnohodnot-
ný rozvoj samospráv ve  formě kooperace a  interakce 
se zahraničím, přičemž se nejedná pouze o  partnerství 
měst, ale i  rozvojovou spolupráci a  participaci v  rámci 
unijních institucí. 
4.1 zprostředkování spolupráce v oblasti partnerství měst, 

decentralizované rozvojové a  transformační spoluprá-
ce.

4.2 aktivní přístup k prosazování zájmů obcí čr na evrop-
ské (cemr, ep, ek, vr) i globální úrovni (uclG, clrae).

4.3 výměna zkušeností a know-how včetně tvorby sítí mezi 
obcemi a národními asociacemi v zahraničí a čr (zapo-
jování a realizace mezinárodních projektů).

4.4 aktivní ovlivňování prioritních oblastí evropské legisla-
tivy na národní i evropské úrovni:
a) monitoring evropské legislativy, jeho vyhodnoce-

ní a  stanovení priorit v  následném procesu jejího 
ovlivňování,

b) aktivní zapojení do činnosti zastřešujících organiza-
cí a institucí eu,

c) aktivní zapojení do  činnosti národních orgánů za-
bývajících se evropskou legislativou.

5 svaz jako nepolitická instituce se silným mandátem ob-
hajovat zájmy municipalit v  České republice. svaz jako 
nositel projektů, poskytující informační, koordinační, 
vzdělávací a  podpůrný servis svým členům. svaz jako 
respektovaný partner pro instituce na  národní i  nadná-
rodní úrovni a pro organizace podnikatelské i neziskové 
sféry a zároveň médii vnímaný jako respektovaný infor-
mační zdroj zásadní pro obecně platná vyjádření samo-
správ.
5.1 posilování členské základny svazu.
5.2 pravidelná jednání s vládou i jednotlivými ministry.
5.3 aktivní přístup k prosazování zájmů obcí čr na evrop-

ské (cemr, ek, vr) i globální úrovni (uclG, clrae).
5.4 zastoupení v poradních orgánech vlády.
5.5 externí komunikace svazu nejen vůči členským a  ne-

členským obcím včetně médií a webu a interní komuni-
kace uvnitř organizace.

5.6 rozvoj platformy pro výměnu zkušeností členských 
obcí – sociální sítě, činnost komisí a pracovních skupin.

5.7 vytváření odborného a projektového zázemí svazu, ze-
jména kvalitní personální kapacity, odborné vzdělávání 
a  podpora zaměstnanců; podpora dceřiných společ-
ností svazu.

5.8 vytváření podmínek pro vzdělávání volených před-
stavitelů, stávajících i  budoucích úředníků obecních 
samospráv, poskytování vzdělávacích, informačně-po-
radenských a metodických služeb obcím, vzdělávacím 
institucím a no, podpora meziobecní spolupráce pro-
střednictvím národních a evropských dotačních zdrojů.

5.9 spolupráce s  klíčovými orgány veřejné správy a  so- 
ciálními partnery – profesní svazy a odborné asociace 
(např. Hk, spaD, čmkos).

5.10 posílení informovanosti veřejnosti včetně měst a  obcí 
a  poskytování informačního i  konzultačního servisu 
ke všem prioritám svazu – podpora komunikace s mé-
dii, vydávání vlastních tiskových materiálů a publikací, 
spolupráce s  externími subjekty při vydávání společ-
ných tiskových materiálů a publikací, organizace akcí – 
seminářů, konferencí, krajských setkání aj., zpracování 
studií, přehledů, průzkumů aj.
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sLožEnÍ RaDY a KonTRoLnÍho VýboRu sVazu Po XIV. sněmu

JIhoČEsKý KRaJ
členové náhradníci
obec Úsilné borek
město voDňany  
město tŘeboň Jindřichův Hradec 
obec kováŘov písek
městys lHenice prachatice
město strakonice cehnice 
město tábor  

JIhomoRaVsKý KRaJ
členové náhradníci
město boskovice Drnovice
obec sokolnice Žabčice 
obec tvrDonice mikulov
město kyJov Hodonín
město rousínov ivanovice na Hané 
obec veDrovice Jezeřany-maršovice

KaRLoVaRsKý KRaJ
členové náhradníci
obec Drmoul
obec JeniŠov nová role
město Horní slavkov chodov

KRaJ VYsoČIna
členové náhradníci
město Havlíčkův broD
městys luka naD JiHlavou
město pacov těchobuz
město tŘebíč
obec ŠkrDlovice světnov

KRÁLoVÉhRaDECKý KRaJ
členové náhradníci
obec černoŽice
obec záměl  
obec boŽanov police nad metují
město DobruŠka  
obec malé svatoňovice

LIbERECKý KRaJ
členové náhradníci
město kamenický Šenov nový bor
město rycHnov u Jablonce n. nisou Janov nad nisou
obec ráDlo
obec stuDenec  

moRaVsKosLEzsKý KRaJ
členové náhradníci
město rýmaŘov karlova studánka
obec písek  
obec Horní sucHá
obec kunín  
město vítkov otice 
obec stará ves naD onDŘeJnicí

oLomouCKý KRaJ
členové náhradníci
obec velká kraŠ
městys náměŠť na Hané senice na Hané
město němčice naD Hanou krumsín
obec stŘíteŽ naD luDinou Horní Újezd
město Šumperk rájec

PaRDubICKý KRaJ
členové náhradníci
město cHrast
obec Řečany naD labem
město svitavy
město česká tŘebová králíky

PLzEŇsKý KRaJ
členové náhradníci
obec blíŽeJov
město klatovy
město blovice
obec cHrást
obec kozolupy
město HráDek
město stŘíbro kladruby 

sTŘEDoČEsKý KRaJ
členové náhradníci
město neveklov  
obec kublov  
město smečno
obec velký osek
město kolín starkoč
město mělník
město benátky naD Jizerou Dolní bousov
město nymburk
město branDýs n./l.-stará boleslav kamenice 
město Jílové u praHy psáry
město DobŘíŠ chotilsko
obec luŽná

ÚsTECKý KRaJ
obec libocHovany
město veJprty Jirkov
obec liběŠice
město postoloprty líšťany
město Horní JiŘetín
město bílina
obec cHoDouny

zLÍnsKý KRaJ
obec rusava Hulín 
město uHerský broD uherské Hradiště 
město vsetín velká lhota
obec Halenkovice Žlutava
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sTaTuTÁRnÍ měsTa

brno
české buDěJovice
Děčín
frýDek-místek
HavíŘov
HraDec králové
cHomutov
Jablonec naD nisou
JiHlava
karlovy vary
karviná
klaDno
liberec 

KonTRoLnÍ VýboR

Předseda: 
micHal maJák, starosta Jiříkova (okres Děčín)

místopředseda: 
ing. pavel pikrt, starosta příbrami

Členové: 
Jarmila pavlíková, starostka václavova u bruntálu  

(okres bruntál)
ing. antonín Hroza, starosta nemotic  

(okres vyškov)
ing. JiŘí roD, starosta sedlic (okres strakonice)
ing. eva raJcHmanová, starostka Dolních bojanovic 

(okres Hodonín)
bc. miroslav petŘík, radní olomouce 
ing. marek Hrvol, radní mostu
ing. pavel staněk, zastupitel brna

náhradníci:
ing. et ing. Jan bozDěcH, ph.D.  

starosta klenčí pod čerchovem (okres Domažlice)
vlasta mokrá  

starostka násedlovic (okres Hodonín)
Jan picka, starosta sokolova
miloŠ konečný, starosta kladerub (okres vsetín)
mgr. luDěk soukup
 místostarosta chodova (okres sokolov)

mlaDá boleslav
most
olomouc
opava
ostrava
parDubice
plzeň
prostěJov
praHa – se 3 hlasy
pŘerov
Ústí naD labem
zlín

VýboR měsTsKýCh ČÁsTÍ a obVoDŮ

3 hlasy

PŘEhLED sLožEnÍ RaDY sVazu Po XIV. sněmu
zástupců měst, tedy komory měst 40
zástupců obcí a městysů,  
tedy komory obcí 35

zástupců statutárních měst, tedy komo-
ry statutárních měst

25 
(s 27 hlasy)

zástupců výboru městských částí  
a obvodů 3

Celkem členů Rady 103
(se 105 hlasy)
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nový irop určitým 
způsobem navazuje 
na integrovaný ope-
rační program (iop) 
a sedm regionálních 
operačních progra-
mů (rop), nicméně 
obsahové zaměře-
ní se poměrně liší 
a  s  nadsázkou by 
se dalo říct, že platí 
následující rovnice 
irop≠rop+iop. toto 
nerovnítko podtrhu-
je zejména absence financování infrastruk-
tury pro cestovní ruch, revitalizace veřejné-
ho prostranství či místních komunikací (viz 
dále). ačkoliv irop nezahrnuje všechna po-
třebná témata pro rozvoj obcí, zůstává stále 
programem „multitematickým“ a z hlediska 
zájmu starostů je jedním z klíčových progra-
mů. irop tak byl a nadále zůstává ve středu 
pozornosti svazu při vyjednávání nového 
programového období. Široké obsahové 
zaměření je patrné na  počtu tematických 
cílů, které irop pokrývá. z celkových jede-
nácti cílů, které jsou definované na  evrop-
ské úrovni, jich irop plní celkem 9! a tak se 
nedá divit, že zástupci evropské komise bě-
hem formálního dialogu o konečné podobě 
programu označovali českou republiku jako 
zemi s neomezenými potřebami. 

alokace a financování

Řídicí orgán irop bude v  následujících le-
tech spravovat částku téměř 150 mld. kč, 
což z něj dělá z hlediska výše alokace dru-
hý největší operační program. výše kofi-
nancování zůstává obvykle v poměru 85 % 
z  evropského fondu pro regionální rozvoj 
a  zbylých 15 % se rozdělí mezi příjemce 
a  státní rozpočet. způsob kofinancování 
detailněji upravuje vládou schválený do-
kument „pravidla spolufinancování evrop-
ských strukturálních a  investičních fondů 
v  programovém období 2014–2020“. spo-
luúčast obcí na  jejich projektech, pokud 
není uvedeno jinak, bude na  úrovni 10 % 
a zbylých 5 % zajistí stát. výjimkou jsou té-
mata podléhající veřejné podpoře (upřesní 
ÚoHs) a celá prioritní osa 4, jenž je určena 

pro komunitně vedený místní rozvoj – mas. 
zde je připraveno financování v  poměru  
95 % a příjemce 5 %.

struktura operačního programu

základním stavebním kamenem operačního 
programu jsou prioritní osy, které lze zjedno-
dušit do tří základních okruhů – infrastruktu-
ra, lidé a  instituce. čtvrtou prioritní osu, jak 
již bylo řečeno, pokrývá komunitně vedený 
místní rozvoj (mas). každá prioritní osa je 
dále rozdělena do jednotlivých specifických 
cílů (dále pouze sc), které již obsahují klíčové 
informace jako např. podporované aktivity, 
identifikaci typů příjemců, cílových skupin 
či územní zaměření podpory. Detailní infor-
mace a požadavky pro potenciální příjemce 
budou konkretizovány v dokumentu příruč-
ka pro žadatele a  příjemce a  následně také 
v textech vyhlašovaných výzev. 

noVÁ PoDoba IRoP
Po  1 Konkurenceschopné, dostupné 
a bezpečné regiony
sc 1.1 zvýšení regionální mobility pro-

střednictvím modernizace a rozvoje 
sítí regionální silniční infrastruktury 
navazující na síť ten-t

sc 1.2 zvýšení podílu udržitelných forem 
dopravy

sc 1.3 zvýšení připravenosti k řešení a říze-
ní rizik a katastrof

Po 2 zkvalitnění veřejných služeb a pod-
mínek života pro obyvatele regionů
sc 2.1 zvýšení kvality a dostupnosti služeb 

vedoucí k sociální inkluzi
sc 2.2 vznik nových a  rozvoj existujících 

podnikatelských aktivit v oblasti so-
ciálního podnikání

sc 2.3 rozvoj infrastruktury pro posky-
tování zdravotních služeb a  péče 
o zdraví

sc 2.4 zvýšení kvality a  dostupnosti infra-
struktury pro vzdělávání a celoživot-
ní učení

sc 2.5 snížení energetické náročnosti v sek- 
toru bydlení

Po 3 Dobrá správa území a zefektivnění 
veřejných institucí
sc 3.1 zefektivnění prezentace, posílení 

ochrany a rozvoje kulturního dědic-
tví

sc 3.2 zvyšování efektivity a  transparent-
nosti veřejné správy prostřednic-
tvím rozvoje využití a kvality systé-
mů ikt

sc 3.3 podpora pořizování a  uplatňování 
dokumentů územního rozvoje

Po 4 Komunitně vedený místní rozvoj
sc 4.1 posílení komunitně vedeného míst-

ního rozvoje za účelem zvýšení kva-
lity života ve venkovských oblastech 
a aktivizace místního potenciálu

sc 4.2 posílení kapacit komunitně vede-
ného místního rozvoje za  účelem 
zlepšení řídících a administrativních 
schopností mas

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, do-
stupné a bezpečné regiony
v rámci prioritní osy 1 budou v jednotlivých 
sc podporovány silnice, udržitelné formy do-
pravy či integrované záchranné složky. v sa-
motném úvodu je nutné zmínit, že v  rámci 
této prioritní osy nelze počítat s  podporou 
místních komunikací, které jsou pro obce 
klíčovým tématem. nezpůsobilost financo-
vání obnovy místních komunikací je dána 
dlouhodobou pozicí evropské komise, která 
toto téma zařadila mezi tzv. negativní prio-
rity a  tím pádem je odmítla v  následujících 
letech podporovat. Hlavní pozornost v rámci 
sc 1.1 je tak věnována rekonstrukci vybra-
ných úseků silnic ii. a iii. třídy s cílem zajistit 
propojení na  transevropskou dopravní síť 
(ten-t). výhradními příjemci v  rámci sc 1.1 
jsou kraje, které jsou vlastníky této katego-
rie silničních komunikací. v  dalších sc je již 
vytvořen prostor i  pro města a  obce. Škála 
podporovaných aktivit z sc 1.2 je poměrně 
pestrá, od  podpory udržitelných forem do-
pravy, výstavby přestupních terminálů, ná-
kupů nízkoemisních a  bezemisních vozidel 
nebo až po zajištění bezpečnosti na silnicích. 
součástí sc je také výstavba cyklostezek,  

Představuje se Integrovaný regionální operační program

Řídicí orgán integrovaného regionálního operačního programu (Řo irop) uspořádal 
pro potenciální žadatele a příjemce sérii konferencí, která po dvanácti předchozích 
seminářích vyvrcholila 4. května 2015 v praze. během třinácti seminářů představují-
cích podobu irop proškolili zástupci řídicích orgánů celkem 2400 osob.



informační servis č. 6/2015 strana 14

nicméně pouze těch, které budou sloužit pro 
účely mobility obyvatelstva, např. dojíždě-
ní do práce. z této podpory je jednoznačně 
vyloučen cykloturismus. u  sc 1.3 zvýšení 
připravenosti k  řešení a  řízení rizik a  kata-
strof bude podpořen integrovaný záchranný 
systém, přičemž je nutné podotknout, že 
postoj evropské komise u tohoto sc byl po-
měrně rezervovaný. konečná podoba sc je 
výsledkem dílčího kompromisu, neboť došlo 
k  vymezení vybraného území, kde dochází 
ke  kumulaci negativních jevů, např. sucho, 
mráz či přívalové deště. podpora je určena 
na techniku, modernizaci stanic složek inte-
grovaného záchranného systému, výcviko-
vých zařízení a trenažerů. i u tohoto sc mají 
obce příležitost čerpat finanční prostředky, 
nicméně pouze ty, které zřizují jednotky po-
žární ochrany.

Prioritní osa 2 - zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů
zaměření prioritní osy 2, resp. její označení, 
lze zjednodušit na  podporu infrastruktury 
pro lidi. bude podporována oblast sociální 
integrace, dále také zdravotnictví, regionál-
ní vzdělávání a energetické úspory. pro obce 
jsou relevantní zejména sc 2.1 a  2.2, kde 
průřezovým tématem je sociální inkluze. 
podpora bude směřována např. na sociální 
podnikání a  sociální bydlení. Dalším rele-
vantním tématem pro obce bude podpora 
regionálního školství v  rámci sc 2.4. obce, 
které jsou zřizovateli mateřských a  základ-
ních škol, nebudou mít však možnost využít 
podporu na  všeobecnou vzdělávací infra-
strukturu (základní vybavení třídy), neboť 
zaměření tohoto sc se vztahuje zejména 
na  rozšiřování kapacit, rekonstrukce, vyba-
vení vzdělávacích zařízení a v omezené míře 
bude podporována výstavba. velký důraz 
bude také kladen na  vzdělávání v  tech-

nických a přírodovědných oborech. Dalším 
tématem v prioritní ose 2 jsou energetické 
úspory bytových domů (sc 2.5), na  jejich 
podporu dosáhnou obce za  předpokladu, 
že jsou jejich vlastníky.

Prioritní osa 3 - Dobrá správa území a ze-
fektivnění veřejných institucí
v  případě sc 3.1, který se váže zejména 
na  podporu kulturních památek, územní 
partneři usilovali při diskuzích se zástupci 
Řo irop, ministerstva kultury o to, aby roz-
sah podpory určené na  kulturní památky 
byl co nejširší a docházelo k rekonstrukcím 
i malých památek na venkově. nicméně po-
stoj ek byl takový, že není schopná finan-
covat všech 40 tisíc památek, kterými čes-
ká republika disponuje, a  z  toho důvodu 
bylo nutné podporu výrazně zúžit. výsle-
dek je takový, že z irop bude možné získat 
prostředky na památky zapsané na sezna-
mu unesco a kandidáty na unesco. Dále 
pak na  národní kulturní památky a  pa-
mátky na  indikativním seznamu národní 
kulturních památek. maximální výše cel-
kových výdajů u  projektů ve  sc 3.1 bude 
5 mil. eur, v  případě památek zapsaných 
na  seznam světového dědictví unesco 
až 10 mil. eur. tuto ne zcela vyhovující si-
tuaci ve  vztahu k  potřebám obcí se mmr 
snaží vyrovnat tím, že během května 2015 
vyhlásilo z  národních zdrojů dotační titul 
pro obnovu drobných sakrálních památek 
ve venkovských obcích. tuto aktivitu svaz 
jednoznačně vítá a podporuje vyhlašová-
ní dotačních titulů obdobného charakte-
ru. Další oblastí v  rámci prioritní osy 3 je  
sc 3.2, jenž se zaměřuje na  zefektivnění 
veřejné správy. i  zde jsou oprávněnými 
žadateli obce, přičemž podpora bude 
směřována především na  projekty v  ob-
lasti eGovernmentu (rozvoj informačních 
systémů obcí, zajištění kyberochrany atd). 
v rámci sc 3.3 bude možné čerpat dotace 
na  tvorbu dokumentů územního rozvoje. 
oprávněnými příjemci budou pouze obce 

s  rozšířenou působností. ačkoliv konečná 
podoba zaměření sc nepůsobí na  první 
pohled příliš příznivě, je nutné ji považovat 
za  dílčí úspěch. evropská komise během 
vyjednávání programu argumentovala tím, 
že dokumenty územního rozvoje by měly 
být financované především z  národních 
zdrojů. svaz v této oblasti zaujal aktivní roli, 
při svých argumentech se opíral o  výsle-
dek průzkumu v území, který identifikoval 
jednoznačnou potřebu financování tvor-
by územních plánů pro všechny kategorie 
obcí, a to zejména pro malé obce.

Územní dimenze  
a integrované nástroje

novinkou nejen ve  struktuře irop, ale 
i  dalších operačních programů, bude zo-
hlednění územní dimenze a  tzv. inte-
grovaných nástrojů. smyslem územní 
dimenze je zohlednění skutečných potřeb 
a problémů v území. celkem bude v rámci 
programu pro integrované nástroje vy-
mezeno 30 % z  celkové alokace na  irop 
a  z  hlediska uplatnění integrovaných ná-
strojů je programem, který je nejotevře-
nější. smyslem integrovaných nástrojů iti 
a iprÚ je na vymezeném území integrovat 
velké projekty strategického významu, 
které budou mít rozvojový dopad do  šir-
šího zázemí jádrového města, resp. jád-
rových měst v případě vícečlenných aglo-
merací. rozvojové aktivity v  rámci těchto 
nástrojů jsou popsány v  integrovaných 
strategiích, do  jejichž tvorby byla na  zá-
kladě principu partnerství zapojena celá 
řada aktérů regionálního rozvoje v daném 
území (včetně dotčených obcí ve  vyme-
zené aglomeraci statutárních měst). mezi 
integrované nástroje patří evropským na-
řízením definované integrované územní 
investice (iti) a  komunitně vedený místní 
rozvoj (cllD), ke kterým se přidal ryze čes-
ký nástroj s označením integrované plány 
rozvoje území (iprÚ).

Rozdělení alokace IROP  
podle prioritních os

Zdroj: MMR, 2015
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•	 ITI – Integrované územní investice
 tento nástroj se vztahuje na území sed-

mi vybraných metropolitních oblastí 
české republiky. Jedná se o  brněnskou, 
olomouckou, ostravskou, plzeňskou 
pražskou, Hradecko-pardubickou a  Ús-
tecko-chomutovskou aglomeraci.

•	 IPRÚ – Integrované plány rozvoje území
 integrované plány rozvoje území se tý-

kají českých budějovic, Jihlavy, karlo-
vých varů, liberce-Jablonce nad nisou, 
mladé boleslavi a zlína. podobně jako iti 

se iprÚ vztahují na  území statutárních 
měst a  jejich aglomerací dle vymezené-
ho území v integrované strategii.

•	 CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj
 vychází ze zkušeností s metodou leaDer 

a  je určen pro území, které spadá pod 
místní akční skupiny (mas). využití ná-
stroje se nabízí obcím s méně než 25 000 
obyvateli. 

v současné době na přelomu května a červ-
na 2015 se Řo irop připravuje na schvalo-
vací proces ze strany evropské komise. po-

dle zástupců Řo irop by měl být schválen 
během první poloviny června 2015 a tím by 
se zařadil po  bok schválených operačních 
programů. první výzvy z  irop se očekávají 
v druhé polovině roku 2015. každý z Řo op 
připravil pro své potenciální žadatele plán 
plánovaných výzev na rok 2015, kde se mo-
hou seznámit s harmonogramem na letošní 
rok (viz http://www.dotaceeu.cz/harmono-
gram-vyzev). 

Ing. Mgr. Adam Vazač
odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu

nedostatek lékařů je nutné co nejrychleji 
řešit. předsedové obou organizací proto 
osloví ministerstva zdravotnictví, školství 
a  financí a  s  představiteli těchto rezortů 
budou o věci jednat. společný dopis zašlou 
i premiérovi bohuslavu sobotkovi. Je třeba, 
aby se regulovalo rovnoměrné rozmístění 
lékařů v území, a toho lze podle Dana Jirán-
ka dosáhnout při uzavírání smluv s  lékaři. 
Dnes je situace hodně složitá, průměrný věk 
praktických lékařů pro dorost je 58 let, po-
lovině je přes šedesát a více lékařů odchází 
do  důchodu, než vychází ze škol. předse-
da asociace krajů michal Hašek poukázal 
i  na  nutnost neprodleně řešit financování 
sociálních služeb. letos na ně krajům bude 
chybět nejméně 700 milionů korun a je tře-
ba, aby byly k  dispozici ještě v  1. pololetí, 
jinak by se musela některá sociální zařízení 
zavřít. kraje o tom jednají s ministryní práce 
a ministrem financí.  

Debatovalo se také o sociálním bydlení. pro 
města a  obce je stávající znění koncepce 
nepřijatelné a problémy s ní včetně doplat-
ku na bydlení mají i kraje. společný postup 
se bude hledat v  rámci pracovních komisí 

obou organizací. podobně celá samospráva 
řeší evropské dotace, a to jak na zemědělské 
projekty, tak na  měkké projekty v  oblasti 
vzdělávání. Důležité je, aby na  tyto oblasti 
šly do území potřebné peníze a obě organi-
zace měly možnost ovlivňovat vyhlašování 
výzev. Došlo i na poplatky týkající se vynětí 
pozemků ze zemědělského půdního fondu. 
podle obou předsedů je absurdní, že stát 
si pro sebe učiní výjimku, co se týče dálnic, 
ale veřejné správě říká: za vaši infrastruktu-
ru zaplaťte. proto se i touto otázkou budou 
zabývat odborné komise svazu i  asociace 
krajů, zmapují situaci a přijdou s návrhem, 
jak poplatky řešit. 

zazněl také příslib daný městům a obcím, 
že vláda zanalyzuje kontroly, kterým dnes 
podléhá samospráva. Jsou často duplicit-
ní, dokonce multiplicitní, a  další kontrolní 
orgán, nejvyšší kontrolní úřad, má přibýt. 
to se samosprávám nelíbí a volají po tom, 
aby se kontroly sjednotily. chtějí tak mimo 
jiné požádat o  společné jednání výborů 
pro veřejnou správu sněmovny a  senátu. 
obecně se kontrolám nikdo nebrání, ale 
je nesmyslné kontrolovat totéž různými 

subjekty, které navíc mnohdy docházejí 
i k různým závěrům a, jak potvrzují soudy, 
často nesprávným. michal Hašek i za kraje 
konstatoval, že se žádné kontroly nebojí, 
nicméně ani kraje nechtějí, aby v  české 
republice byla pětkrát či vícekrát kontro-
lována stejná věc. obce i  kraje hospoda-
ří s  veřejnými penězi a  ty musí být jasně 
pod veřejnou kontrolou. nicméně jsou 
to územní samosprávy, které mají určitou 
suverenitu, a  je třeba, aby tato suverenita 
včetně suverenity rozpočtové byla respek-
tována také při výkonu kontrolní činnosti. 
proto organizace vyzvaly ministra pro lid-
ská práva, rovné příležitosti a  legislativu 
Jiřího Dienstbiera, aby v souladu s progra-
movým prohlášením připravil normu, která 
odstraní multiplicitu kontrol. 

Další diskuse se točila kolem příspěvku 
na výkon státní správy. od hejtmanů zazně-
lo, že za deset let přišly kraje o 8,1 mld. kč, 
stát hradí pouze 64 % nákladů na přenese-
nou působnost. proto asociace požádala 
ministra vnitra milana chovance o  řešení 
a  požadavek by se měl projevit i  při pro-
jednávání rozpočtu. obce a  města o  část 
příspěvku na výkon státní správy zase přišly 
v  rámci důchodové reformy. ta je dnes už 
minulostí, a  peníze by se tedy měly samo-
správám vrátit. poté je podle svazu třeba 
zavést výkonnostní model. 

čerpáno z tiskové zprávy

Problémů stále přibývá,  
některé budeme řešit společně s asociací krajů 

k dalšímu jednání zástupců svazu s hejtmany došlo 28. května 2015 ve Štiříně. Debato-
valo se o mnoha problémech, k těm nejzávažnějším jistě patří otázka nedostatku lékařů,  
a to zejména v příhraničních a horských oblastech, kde je složité lékaře sehnat a hlavně je 
potom udržet. citelný je zejména nedostatek praktických lékařů, zubařů a gynekologů. 



meziobecní spolupráce je inspirativní cesta 
obce chtějí společně řešit podporu zaměstnanosti a podnikání   

Duben a květen byl pro projekt meziobecní spolupráce (mos) ve znamení setkání starostů. Druhých oficiálních, která 
se postupně uskutečnila v jednotlivých územích obcí s rozšířenou působností, a Xiv. sněmu, který se 21. a 22. května 
konal v olomouci a jedním z jeho programových bodů byl i projekt „obce sobě“. na jednáních nechyběl marek Jetmar, 
vedoucí odborného týmu mos. právě s ním jsme si povídali o aktuálním dění v projektu, záměrech do budoucna a také 
o tom, co ho – jako letitého odborníka na veřejnou správu – v meziobecní spolupráci překvapilo. 

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

Proč se konala 2. oficiální setkání starostů? 
navázala na 1. setkání z jara 2014. v souvislosti 
s komunálními volbami v říjnu 2014 se počíta-
lo s personální obměnou ve vedení obcí, stej-
ně jako se skutečností, že na začátku roku 2015 
dojde k ukončení oficiální spolupráce s řadou 
motivujících starostů s ohledem na uplynutí 
doby, na níž byla uzavřena dohoda o prove-
dení práce. cílem druhého setkání se starosty 
tak bylo završit končící klíčové aktivity a zajis-
tit kontinuitu projektových aktivit. setkání se 
tedy účastnili starostové obcí daného území 
– zástupci smluvních partnerů a další volení 
představitelé obcí, motivující starostové, kteří 
ponesou dále myšlenku meziobecní spolu-
práce a zajistí návaznost na doposud realizo-
vané aktivity směřující k posílení meziobecní 
spolupráce. na setkáních se starostové sezná-
mili s výstupy projektu – se souhrnným doku-
mentem a s cíli, které jsou vázány na základní 
a volitelné oblasti projektu. 

Jak to konkrétně vypadalo?
třeba v území obce s rozšířenou působnos-
tí (orp) chomutov a orp Ústí nad orlicí se 
podařilo dosáhnout toho, že starostové byli 
současně také vedoucími focusních skupin 
důležitých při zpracování cílů meziobecní 
spolupráce. Došlo tak k propojení politické 
reprezentace s odborníky, což umožnilo před-
jednání, úpravu i verifikaci záměrů meziobec-
ní spolupráce a jejich následné bezproblé-
mové přijetí. členové týmu si je vzali za své. 
vyplatilo se tak neformální scházení a vedení 
projektu na dobrovolné bázi. bezproblémově 
byly zpravidla přijaty souhrnné návrhy i jinde 
v republice s tím, že do projektu je zapojeno 
více než 5000 obcí. 

K čemu mají návrhy sloužit a jak to s nimi 
bude dál?
zpracování analyticko-strategických doku-
mentů, které obsahují i návrhovou část, mimo 
jiné umožnilo obcím identifikovat záměry 
jejich meziobecní spolupráce. tedy i to, co 
by chtěly realizovat v následujících letech. 
teď mají – díky prodloužení projektu do lis-
topadu 2015 – několik měsíců na to, aby vše 
detailněji připravily a prodiskutovaly. těší mě, 
že projekt meziobecní spolupráce aktivizoval 
obce ke konkrétním činnostem, které umožní 
v dané oblasti zajistit veřejnou službu.

Obce ale spolupracovaly už před projek-
tem…
v některých územích před projektem zvažo-

vali, že meziobecní spolupráce už nemá smysl 
a chtěli společné aktivity zrušit. prostřednic-
tvím projektu se je podařilo přesvědčit, že tu 
jsou další možná témata, která lze efektivně 
společně řešit. tím, že se spolupracuje, se mo-
hou obce i na dálku vzájemně inspirovat. 
Díky projektu se také v některých územích 
aktualizoval dobrovolný svazek obcí (Dso), 
někde svazek díky projektu dokonce nově 
zakládají. také se oživily aktivity na tišnovsku, 
kde se snaží vytvořit středisko služeb, které by 
zajišťovalo podpůrné služby ostatním svazko-
vým obcím. zajímavé bylo i vytvoření Dso Šla-
panicko. v tomto orp, které tvoří zázemí brna, 
se například rozhodli, že prostřednictvím Dso 
budou podporovat mobilitu prostřednictvím 
rozvoje cyklostezek a koordinovat obecní po-
licii. ve většině území se otevřela poptávka 
po administrativní podpoře zejména malých 
obcí, bylo to časté volitelné téma, průřezové 
napříč republikou. teď by se s výsledky měli 
seznámit starostové a pokusit se definovat 
takovou strukturu služeb, která v území dává 
smysl a pro obce je ekonomicky efektivní.   

Je rozdíl v přístupu k projektu ze strany 
malých obcí a velkých měst?
menší obce mají zájem o většinu aktivit pro-
jektu na podporu meziobecní spolupráce. od 
určité velikosti mají města na některé činnosti 
vlastní profesionální tým a poptávka v rámci 
mos je pak více o komunikaci, jednorázových 
službách, poradenství a metodickém vedení. 
Důležité je, že si většina území uvědomuje, že 
meziobecní spolupráce je důležitá a přiroze-
ná. v některých územích se větší města, cen-
tra mikroregionů, na ní podílejí a nesou s tím 
souvisejí větší díl nákladů. příkladem může 
být třeba vysočina. 

Díky projektu vznikly i návrhy na změnu 
zákonů. O které právní předpisy se jedná  
a jaký bude další postup?
legislativní návrhy se týkají jak základních ob-
lastí projektu, tedy školství, sociálních služeb 
a odpadového hospodářství, tak meziobec-
ní spolupráce jako takové, kterou upravuje 
zákon o obcích a obecních zřízeních. větši-
na podnětů směřuje ke zpřesnění fungová-
ní Dso, měla by umožnit pružnější činnost  
a lepší financování. Úloha Dso může být růz-
ná, v rakousku, kde jsme v rámci projektu 
sbírali zkušenosti, například existují obslužné 
svazky, které společně zajišťují veřejnou služ-
bu v oblasti odpadového hospodářství, výběr 
poplatků apod. otázkou také je, zda by svazek 

mohl či měl poskytovat služby i nečlenům. 
klíčové přitom je, aby meziobecní spoluprá-
ce byla ekonomicky výhodná pro zapojené 
obce, aby ušetřily.  

Jaká je v tomto směru role státu?
v řadě západních států stát vytváří pozitivní 
prostředí tím, že odměňuje spolupráci obcí. 
Jednak přímo uvolňuje prostředky na služby 
vycházející z meziobecní spolupráce, jednak 
jsou na svazky uvolňovány dotace a svazky 
spolupracují s vládou. umíme si třeba před-
stavit, že by v české republice existoval do-
tační titul, z kterého by se hradila část inves-
tičních nákladů svazků, které mají s pořízením 
počítačů, zázemí, se zajištěním vzdělávacích 
aktivit apod. tento přístup zároveň umožňuje 
decentralizovat na spolupracující obce dal-
ší zodpovědnost za rozvoj území například  
v hospodářské oblasti.

Ve veřejné správě se pohybujete dlouho. Je 
něco, v čem vás projekt na podporu mezio-
becní spolupráce překvapil?
tím, že se u volitelných témat často objevila 
podpora zaměstnanosti a podpora podnikání. 
pro komunální sféru jsou to poměrně nová té-
mata a signalizuje to, že část obcí tato oblast 
momentálně nejvíc pálí. přesunuly se k nim 
obecní preference. mos je primárně o spolu-
práci obcí, ale řada aktivit, aby bylo možné do-
sáhnout plné účinnosti, vyžaduje spolupráci  
s dalšími partnery – kvůli synergii a koordinaci 
aktérů v území. Jako další fáze evoluce vztahů 
se tak dá označit třeba vytvoření partnerství 
měst a obcí s univerzitami. také mě překvapil 
zájem malých obcí mít k dispozici někoho, kdo 
jim pomůže, kdo „odbřemení“ (často neuvol-
něného) starostu. a nebude to dělat vrchnos-
tensky, ale na základě výpomoci. 

pro budoucnost meziobecní spolupráce je 
teď klíčové stanovisko nového vedení svazu. 
Díky projektu se vytvořilo ovzduší vzájemné 
důvěry i podmínky pro oživení a další strate-
gický rozvoj mos. meziobecní spolupráce, na 
které se může efektivně podílet i ten nejmen-
ší člen společenství, je inspirativní cestou. 
posiluje pozici měst a obcí, přináší jim zdroje 
a rozvíjí území. měla by tedy i v budoucnosti 
existovat vládní politika, která mos zohlední 
a bude ji podporovat.   

Mgr. Štěpánka Filipová
manažerka publicity  

a mediální zastoupení Svazu 
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program erasmus+ poskytuje finanční 
prostředky například na evropská partner-
ství vzdělávacích zařízení, mládežnických 
organizací, podniků, místních a  regionál-
ních úřadů a nevládních organizací s cílem 
modernizovat vzdělávání a odbornou pří-
pravu a podpořit inovace a zaměstnanost.
erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce (ka):
1. ka1 – vzdělávací mobilita jednotlivců
2. ka2 – spolupráce na  inovacích a  vý-

měna osvědčených postupů
3. ka3 – podpora reforem vzdělávací po-

litiky

obce a města v Erasmu+  
mohou nalézat více možností

v  oblasti školního vzdělávání existují 
v  ka2 strategická partnerství regionální 
spolupráce. umožňují zřizovatelům škol 
na místní a  regionální úrovni spolupraco-

vat na projektech s cílem zlepšování vzdě-
lávacích možností v dotčených regionech, 
sdílet zkušenosti, hledat řešení aktuálních 
problémů školního vzdělávání v  daných 
regionech, vyvíjet nové metodiky apod. 
Žadateli mohou být 
v  české republice 
kraje, obce či svaz-
ky obcí, na  každé 
straně musí být za-
pojena vždy ještě 
alespoň jedna škola 
(mateřská, základ-
ní či střední škola 
zapsaná v  rejstříku 
škol mŠmt) a  ale-
spoň jedna další 
instituce navázaná 
na školní vzdělávání 
v regionu a konkrét-
ní téma projektu 

(např. instituce zajišťující další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, zájmové sdru-
žení, knihovna, pedagogicko-psychologic-
ká poradna, hospodářská komora, kulturní 
instituce, sportovní oddíl). 

v  rámci projektů plánovaných na  24 až 36 
měsíců mohou partnerské regiony dvou 
a  více zemí spolupracovat na  společném 
tématu, vyměňovat si zkušenosti, organi-
zovat společné i  místní aktivity, pracovat 

Program Erasmus+ a jeho možnosti pro obce a města

erasmus+ je program evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolu-
práci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu  
a mládeže. Do tohoto programu se však mohou také zapojit obce a města ať už  
v pozici žadatele, nebo partnera. Jak na to, se dozvíte v následujícím článku. 

městská a příměstská doprava by se měla 
zaměřit zejména na zlepšení infrastruk-
tury pro pěší a cyklisty, zvýšení podílu 
veřejné dopravy, zavádění alternativních 
pohonů pro městské autobusy a taxi  
a podporu čistších a účinných vozidel.

tento plán bude mít přímý dopad na ve-
řejnou dopravu zejména ve městech. ta 
by měla zajistit snížení počtu „konvenčně 
poháněných“ vozidel v městské dopravě 
do roku 2030 a jejich postupné vyřazení 
z provozu do roku 2050. komise předpo-
kládá, že toto opatření zajistí, aby dopra-
va ve městech byla v roce 2030 v podstatě 
bez emisí oxidu uhličitého. 

zlepšení životní prostředí by měl podpo-
řit i přesun silniční nákladní dopravy na 
jiné druhy dopravy, například železnici. 

komise předpokládá, že do roku 2030 by 
mělo být takto přesunuto 30 % náklad-
ních vozidel ze silnice a do roku 2050 více 
než 50 %. v tomto cílovém roce by také 
měla být přesunuta na železnici většina 
osobní dopravy pro cestující na střední 
vzdálenosti. letiště i všechny námořní 
přístavy by do roku 2050 měly být napo-
jeny na nákladní železniční síť. pro zvyšo-
vání účinnosti dopravy budou využívány 
inteligentní informační systémy. 

toto nové navrhované zacílení dopravní 
politiky eu bude mít vliv na místní a re-
gionální dopravní politiky ve všech člen-
ských zemích. proto rada evropských 
obcí a regionů (cemr) uspořádala dne 
4. května 2015 ve svém sídle v bruselu 
schůzku expertní skupiny, která diskuto-
vala nad připravovaným plánem ek. vý-

stupem z tohoto jednání bylo prohlášení, 
ve kterém se uvádí, že municipality nepo-
třebují další právní předpisy, ale potřebují 
ze strany komise více podpůrných opatře-
ní. Jedná se například o sběr dat, mapo-
vání potřeb dopravců a cestujících, stan-
dardy, výměnu praktických zkušeností 
zejména při zpracování plánů městské 
mobility, nástroje a podporu místních sa-
mospráv při implementaci těchto plánů, 
pomoc při zpracování integrovaných plá-
nů a strategických dokumentů a finanč-
ní pobídky. základem jakékoliv činnosti  
v oblasti dopravní politiky je zapojení 
místní a regionální samosprávy do ja-
kékoliv diskuse o dopravě, zejména pak 
týkající se místní mobility. naproti tomu 
evropská komise by měla definovat pou-
ze rámcové cíle a měla by zajistit prováza-
nost a společné působení mezi dopravní 
politikou a ostatními politikami eu. Dů-
ležitý je integrovaný přístup dopravní 
politiky a spolupráce místní a regionální 
úrovně.

Ing. Jana Chládková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

Evropská vize čistší dopravy aneb Co bude ovlivňovat 
městskou dopravu v budoucnosti?

evropská komise v návaznosti na „bílou knihu dopravy z roku 2011“ vypracovala „plán 
jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného 
dopravního systému účinně využívajícího zdroje“. Hlavním cílem plánu je bezpečná 
mobilita pro občany za využití čistších energií a lepší dopravní infrastruktury. 
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na  výstupech projektu a  ty následně sdí-
let a  šířit. v  průběhu projektu se zástupci 
institucí mohou setkávat na  projektových 
schůzkách, monitorovat a  hodnotit průběh 
projektu a  plánovat jeho další směřování. 
v rámci grantu lze získat podporu i na různé 
typy mobilit, jedná se o krátkodobá společ-
ná školení a dlouhodobou mobilitu v podo-
bě pracovní stáže. zapojené školy mohou 
realizovat také krátkodobé výměnné poby-
ty a dlouhodobé studijní pobyty žáků. v pří-
padě partnerství většího rozsahu lze žádat 
o  další grantové položky určené na  práci 
na  výstupech projektu, organizaci velkých 
národních či mezinárodních konferencí 
a mimořádné náklady ve formě subdodávek 
a vybavení. za administraci a finanční řízení 
projektu je zodpovědný koordinátor, kte-

rého si mezi sebou partnerské regiony volí 
před podáním žádosti. čerpat finanční pro-
středky mohou všechny zapojené organiza-
ce. Školy (mŠ, zŠ a další) mohou získat grant 
na  školní evropská partnerství erasmus+, 
která mají ještě jednodušší podobu. 

v  oblasti mládeže a  práce s  mládeží mo-
hou obdobně města a obce žádat v oblasti 
práce s mládeží a neformálního vzdělávání 
mladých lidí. zajímavý je i  strukturovaný 
dialog mládeže v rámci ka3. 

v  oblasti odborného vzdělávání a  vzdě-
lávání dospělých opět obdobně města 
a  obce mají otevřený vstup do  erasmu+. 
v rámci těchto sektorů je podmínkou spo-
lupráce minimálně tří partnerů. 

pro každý sektor erasmu+ je dobré se-
známit se s cíli a prioritami programu pro 
určitou oblast. některé oblasti mají i  ad-
ministrativní specifika, principy programu 
jsou však shodné napříč sektory. například 
žádost v ka2 předkládá pouze koordinátor 
projektu, a to pouze elektronicky národní 
agentuře spravující program erasmus+ 
ve  své zemi. Grant je stanoven většinově 
na bázi jednotkových nákladů (unit costs), 
tedy paušálních částek uznatelných na zá-
kladě realizace jednotlivých aktivit a  mo-
bilit.

Přehled všech podmínek naleznete v Příruč-
ce k programu Erasmus+.

Petr Chaluš
Erasmus+

Šest důvodů pro participativní 
rozpočet

1. umožňuje občanům spoluvytvářet bu-
doucí tvář obce. obyvatelé vědí, co jim 
v  obci schází a  co potřebuje vylepšit 
a mohou se podílet na řešení.

2. vrací lidem důvěru v  politiky a  veřej-
ným činitelům umožňuje efektivně 
spolupracovat s  občany. pokud mají 
lidé možnost zapojit se konstruktiv-
ně do  debaty s  radnicí, neupadají 
do skepse.

3. Je studnice nových nápadů, umožňuje 
využití kreativního potenciálu obyva-
tel.

4. ukazuje, že spolupráce mezi radnicemi 
a občany může být plodná. aktivní ob-
čané získají vhled do  fungování obce, 
radnice se naučí lépe s občany komu-
nikovat a vycházet jim vstříc. 

5. otevírá celospolečenský dialog o  nej-
potřebnějších investicích a  nejlepším 
využití veřejných peněz. přemýšlení 
o  potřebách jednotlivých zájmových 
skupin i o rozvoji celé obce dává lidem 
příležitost k  lepšímu uspořádání hod-
notového žebříčku i vyšší sociální citli-
vosti.

6.  prohlubuje vztah obyvatel k místu, kde 
žijí, a vytváří odpovědné nakládání se 
společnými statky. aby se jakýkoli pro-
jekt uskutečnil, musí se s ním identifi-
kovat dostatečně velká část komunity 
– a vědomí toho, že jsme rozhodli „my“, 
je i  vědomím odpovědnosti za  to, jak 
bude se společným majetkem naklá-
dáno v budoucnosti.

Jak na to?

učte se od  zkušených, ptejte se, spolu-
pracujte. existuje mnoho příkladů dobré 
praxe ze zahraničí, 
dokonce i od našich 
sousedů. existuje 
několik českých or- 
ganizací i  obcí, kte-
ré se aktivně o  rea-
lizaci participativní- 
ho rozpočtu v  čr 
zasazují. základem 
je pečlivé nastavení 
pravidel a  informo-
vání obyvatel i  pra-
covníků radnice o   
fungování i  smys-
lu participativního 

rozpočtu. plánujte dopředu a  vyhraďte si 
dostatek času na  informační kampaň, ze 
které bude průběh participativního roz-
počtu ve  vaší obci srozumitelný a  lidem 
snadno přístupný.

České radnice se o participativní 
rozpočet zajímají

v  zahraničí existuje již mnoho příkladů 
dobré praxe participativního rozpočtu 
– od  průkopnického brazilského města 
porto alegre, až po  nám bližší realizace 
v bratislavě nebo v takřka stovce polských 
měst. také v čr se již několik měst a orga-
nizací aktivně zasazuje o  prosazení parti-
cipativního rozpočtu jako nástroje, který 
radnicím umožní navázat s  občany efek-
tivní spolupráci na rozvoji obce.

právě do  polska se letos vydali načerpat 
zkušenosti s  participativním rozpočtem 
zástupci radnic mnichovic, ostravy - Jih, 
prahy 3 a  Ústí nad labem. studijní cestu 

Co je to „participativní rozpočet“?

participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji 
své obce. radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají ná-
vrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. při tvorbě 
těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních či tematických 
veřejných diskusích a sousedských setkáních. na nich diskutují o tom, co chtějí ve své 
obci změnit a jak. společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska 
realizovatelnosti. vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel 
má obec realizovat.



zorganizovala za  podpory mezinárodní-
ho visegrádského fondu česká nezisková 
organizace agora central europe, která se 
dlouhodobě věnuje zapojování veřejnosti 
do  rozhodování radnic. ta letos na  téma 
participativního rozpočtování uspořádala 
i seminář a workshop v rámci únorové kon-
ference Dobrá radnice 2015 – a nutno říci, 
že je v čr zájem o participativní rozpočto-
vání nejen mezi neziskovkami a  aktivisty: 
mezi čtyřicítkou účastníků seminářů byli 
i  zástupci 15 radnic, které se o  participa-
tivní rozpočtování zajímají, a  v  některých 
městech již dokonce sami s  projekty par-
ticipativního rozpočtu začínají. agora ce 
v  letošním roce pomůže třem vybraným 
radnicím participativní rozpočet zrealizo-
vat a  ukázat tak přínosy participativního 
rozpočtu i pro české prostředí.

Participativní rozpočet ve světě 

participativní rozpočtování není ve  svě-
tě žádná novinka, od  roku 1989 se užívá 
v brazílii a během posledních patnácti let 
se rozšířilo i do evropy. funguje již v 1500 
světových městech, z toho asi stovku par-
ticipativně rozpočtujících obcí najdeme 
u našich polských sousedů (např. varšava, 
lodž) a  příklady táhnou i  na  slovensko 
(bratislava, ružomberok).
podoba procesu a  výše částky rozdělova-
né v participativním rozpočtu se liší měs-
to od  města. neplatí ale, že by participa-
tivní rozpočet přinášel do  rozpočtu obce 
nadbytečné výdaje – naopak. ve  dnes již 

legendárním brazilském porto alegre se 
participativní rozpočtování prosadilo prá-
vě ve chvíli, kdy se město ocitlo na pokra-
ji krachu, a  radnice oslovila občany, aby 
hlasovali o tom, co pokládají za nezbytné 
výdaje. v jihoamerických městech se nyní 
takto rozhoduje i o základních městských 
službách, a proto se často jedná i o desítky 
procent z  celkového rozpočtu. tomu pak 
odpovídá i  struktura rozhodování – dis-
kuze o navrhovaných projektech se rozvíjí 
v  řadě tematických či oblastně zaměře-
ných pracovních skupin, kterých se účastní 
velké množství obyvatel. 
v  evropě je situace jiná. rozhodování 
o  strategických investicích do  infrastruk-
tury jsou stále na  vedení měst a  v  parti-
cipativním rozpočtu dávají prostor spíše 
kreativitě a  nápadům obyvatel. často jde 
o  občanské projekty vedoucí k  úpravám 

veřejných prostor a zeleně, ale i o „měkké“ 
projekty typu vzdělávání, slavností či sou-
sedských setkávání.

nejde o granty

cílem participativního rozpočtu není jen 
přerozdělit určité množství peněz, nejde 
tedy o  nově pojmenovaný grantový sys-
tém. smyslem participativního rozpočtu 
je vtáhnout v průběhu rozhodování o ná-
vrzích aktivní občany do  konstruktivního 
dialogu se svými spoluobčany i  s  radnicí 
– ukázat lidem, jaké jsou možnosti města 
i  jak se mohou na  tvoření města podílet, 
a naučit radnice způsobu, jak občanům na-
slouchat a jak s nimi efektivně a konstruk-
tivně komunikovat. 

Vojtěch Černý a Pavlína Kroupová
Agora CE

soutěž byla poprvé vyhlášena v loňském roce. stojí za ní například 
nadace abf, ministerstvo pro místní rozvoj nebo také česká komo-
ra autorizovaných inženýrů. titul náleží pořizovatelům a autorům 
urbanistických projektů a studií či územně plánovacích dokumen-
tací. uzávěrka soutěže proběhne 30. června 2015.

Koncepční urbanismus je podmínkou dalšího 
rozvoje území

tvorba a přeměna veřejného prostranství by jistě neměla probí-
hat někde pod pokličkou. rozhodnutí, která učiní autoři a zada-
vatelé územních řešení, následně ovlivňují místní obyvatele po 
několik generací. vyzdvihnout proto kvalitní projekty a ocenit 
ty, kteří za nimi stojí, je jedním z nejlepších nástrojů, jak pod-

něcovat veřejnou diskuzi. projekty, o kterých se mluví, se navíc 
stanou inspirací pro ostatní řešení. „Soutěž má povzbudit zada-
vatele i zpracovatele urbanistických koncepcí, umožnit veřejnou 
prezentaci jejich tvorby, ocenit společné úsilí zástupců samospráv, 
pořizovatelů a projektantů, a ukázat inspirativní příklady,“ uvedla 
ministryně pro místní rozvoj karla Šlechtová.

Jaké projekty lze do soutěže přihlásit? především urbanistické 
projekty na území české republiky nebo územní studie slou-
žící jako podklad pro změnu územních plánů. soutěž se však 
neomezuje pouze na konkrétní projekty, ale vítá také územně 
plánovací dokumentace krajů a obcí. zúčastnit se mohou jak 
návrhy realizované, tak ty, které byly zatím jen podané a čekají 
na schválení příslušnými úřady.

soutěž urbanistický projekt roku láká účastníky
ocení plánovací dokumentace i kvalitní řešení území

promyšlená tvorba veřejného prostoru je předpokladem dalšího rozvoje území. závisí na ní i kvalitní život místních obyvatel. pro-
tože se týká všech, je zásadní, aby kolem tohoto tématu proudila neustálá veřejná diskuze. Ústřední součástí takové debaty je také 
propagace úspěšných projektů a jejich ocenění předními odborníky. přesně to je posláním soutěže urbanistický projekt roku. svaz 
převzal na soutěží záštitu. 
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Kvalitní projekty si zaslouží být vidět

projekt se po odevzdání dostane do rukou odborné poroty, kte-
rá jej ohodnotí na základě řady kritérií. experti posoudí kvali-
tu provedení a úroveň prezentace návrhu, jeho vliv na trvalou 
udržitelnost území, začlenění projektu do širších vazeb, řešení 
veřejných prostranství nebo metodiku zpracování. titul urbani-
stický projekt roku získá nejlepší z návrhů. může se však stát, že 
porota navrhne více vítězů bez udání pořadí. kromě hlavního 
ocenění pak zúčastněné projekty mohou dosáhnout na další 
ocenění ze strany vypisovatelů a partnerů soutěže.

například ministerstvo pro místní rozvoj a asociace pro urbani-
smus a územní plánování čr společně udělují cenu za veřejný 
prostor. „Touto nově zavedenou kategorií bychom rádi upozornili 
na ukázkové realizace nových či rekonstruovaných veřejných pro-
stor a zároveň pobídli obce i občany, aby se svým ulicím, náměstím 

a parkům více věnovali. A také aby si uvědomovali jejich vliv na 
kvalitu a bohatství života,“ uvedla k tomu v loňském roce bývalá 
ministryně pro místní rozvoj věra Jourová.

nedílnou součástí soutěže je rozsáhlá propagace v médiích  
a další způsoby prezentace. zveřejnění v mnoha odborných 
i populárních médiích, zahrnutí do putovní výstavy či trvalá 
přítomnost na internetových stránkách www.stavbaroku.cz se 
týká všech přihlášených projektů.

přihlášky a podmínky soutěže naleznete na stránkách www.
stavbaroku2015.cz. Do konce června se můžete zařadit mezi 
nejlepší návrhy, které ovlivní vzhled sídel a život obyvatel české 
republiky.

MgA. Petra Miškejová
manažerka produkce Nadace ABF

Vy se ptáte, my odpovídáme

n	může jeden člověk-zastupitel, vykonávat jak 
funkci předsedy finančního výboru, tak i předsedy 
kontrolního výboru? Tedy, může být jeden zastu-
pitel předsedou obou výborů v jednom funkčním 
období?

finanční a kontrolní výbor jako povinně zřizované výbory jsou 
upraveny v  ustanovení § 118. kromě toho, že jejich členy ne-
mohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu 
ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním 
úřadu, zákon k  personální otázce více neuvádí. i  když zákon 
neklade žádné překážky tomu, aby člen kontrolního výboru 
byl zároveň členem výboru finančního, nelze toto personální 
propojení doporučit. vzhledem k tomu, že zákon předpokládá 
existenci dvou oddělených výborů, lze se domnívat, že perso-
nální obsazení by mělo být také různé. lze tedy konstatovat, 
že teoreticky je možné, aby jeden zastupitel byl zároveň před-
sedou finančního a kontrolního výboru, nicméně tuto variantu 
nedoporučujeme.

n	můžete prosím blíže vysvětlit rozdíl mezi „smlou-
va o dílo – samostatná nemovitá věc“ a „smlouva 
o dílo ke stavbě“. smlouvu k samostatné nemovité 
věci rozhoduje zastupitelstvo, smlouvu o dílo 
ke stavbě rada.

rozhodující v tomto případě je, jestli v důsledku smlouvy obec 
nabývá novou nemovitou věc, či nikoliv. pokud tedy smlouvou 
o dílo vzniká nová samostatná nemovitá věc a obec se násled-
ně stane jejím vlastníkem, pak musí takovou smlouvu schválit 
zastupitelstvo. pokud smlouvou obec nenabývá novou nemo-
vitou věc, pak stačí souhlas rady. podle nového občanského zá-
koníku jsou stavby součástí pozemku, takže provedením stavby 

na  obecním pozemku nová nemovitá věc nevzniká a  takovou 
smlouvu nemusí zastupitelstvo schvalovat. stejně tak není nut-
né v zastupitelstvu schvalovat např. smlouvy týkající se rekon-
strukce, opravy stavby atd. naopak zastupitelstvo bude schva-
lovat smlouvy týkající se vybudování pozemních komunikací 
(protože ty jsou stále samostatnými nemovitými věcmi, byť ten-
to názor není přijímán jednotně), některé stavby inženýrských 
sítí, dále třeba dodatky a změny starých smluv ke stavbě, které 
byly uzavřeny před 1. lednem 2014.

n	Je povinností zastupitelstva města stanovit tzv. 
paušální částku dle § 71 odst. 4 zákona o obcích? 
Lze přijmout usnesení, že se paušál vyplácet ne-
bude? Pokud se vyplácet musí, lze stanovit částku 
za hodinu nebo za zasedání zastupitelstva města? 
Pokud dotyčný osVČ by byl členem komise nebo 
výboru, musí se mu paušál vyplácet i za tato jed-
nání, nebo lze stanovit, že se vyplácí jen za zase-
dání zm? 

zastupitelstvo může rozhodnout o výši paušální částky tak, že 
žádnou náhradu poskytovat nebude. stejně může zastupitel-
stvo usnesením určit výčet činností, za které se poskytuje ná-
hrada ušlého výdělku. Je tedy možné vyplácet náhradu pouze 
za účast na zasedání zastupitelstva. Jedná se o určitou finanční 
náhradu za  čas strávený výkonem funkce člena zastupitelstva 
obce, neboť v této době nemohli vykonávat jinou činnost, kte-
rá mohla být zdrojem jejich příjmů. v případě náhrady za ušlý 
výdělek osvč by tento musel osvědčit, že v době účasti na za-
sedání zastupitelstva (případně komise/výboru) by mu jinak 
určitý výdělek plynul. náhrada za ztrátu na výdělku je nezávis-
lá na schválené odměně za výkon funkce člena zastupitelstva. 

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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uvedené však platí pouze pro neuvolněné členy zastupitel-
stva obce, kteří nejsou v  pracovním nebo jiném obdobném 
poměru.

n	Existuje nějaký předpis, který stanovuje náplň 
práce odboru dopravy příslušného pověřeného 
města? zajímalo by mne především právo tohoto 
odboru rozhodnout o umístění zařízení na komu-
nikaci (např. přechod pro chodce). obec k dané 
silnici a pozemkům nemá žádný právní ani vlast-
nický vztah a i náklady na stavbu nejsou zdaleka 
zanedbatelné. 

Je třeba rozlišovat samotné rozhodnutí o  umístění přechodu 
a jeho fyzické vybudování. o umístění dopravního značení (sem 
spadá i  zřízení přechodu pro chodce) rozhoduje na  silnicích  
ii. a iii. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností, na silni-
cích i. třídy kraj (oba po projednání s policií). nemá však volnou 
úvahu; jedná se o výkon státní správy. proto musí rozhodovat 
podle okolností případu, tedy podle toho, jestli je přechod 
na místě potřebný. samotné vybudování pak zajišťuje vlastník 
silnice. vlastníkem silnice ii. a iii. třídy je kraj, vlastníkem silnice 
i. třídy je stát (prostřednictvím ŘsD).

n	občan, který nemá žádný majetek, je evidován 
pobytem na oÚ a neplatil poplatek za komunální 
odpad v letech 2010 až 2014 včetně. Lze na něm až 
nyní tento poplatek vymáhat za všechny roky, pod 
hrozbou předání exekutorovi? není tato povin-
nost platby za některé minulé uvedené roky již 
promlčena?

povinnost platit místní poplatky se promlčuje po 6 letech (§ 160 
daňového řádu). pokud není exekuce úspěšná, obec poplatek 
nevymáhá, ale účetně ho odepíše (§ 158 daňového řádu). rov-
něž tak může odepsat poplatek i bez nařízení exekuce, pokud je 
zcela zřejmé, že exekuce by nebyla úspěšná. o odpisu se nevy-
dává žádné rozhodnutí, ani se o něm dlužník nevyrozumí. od-
pisem dluh nezaniká – pokud dlužník získá majetek, i  jednou 
odepsaný, dluh je možné vymáhat, a to až do uplynutí šestileté 
promlčecí lhůty.

n	minulý týden nám bylo odcizeno velké kulaté 
obecní razítko se státním znakem. Komu všemu 
a jakým způsobem bychom měli tuto informaci 
sdělit?

ztráty razítek se oznamují ministerstvu vnitra (§ 17 odst. 3 vy-
hlášky o  podrobnostech spisové služby). oznámení obsahuje 
datum, od kdy je razítko postrádáno, rozměr a popis razítka.

n	Jaký je správný postup jmenování velitele jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů a kdo ho jmenuje.

velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů jmenuje starosta 
obce (§ 68 odst. 1 zákona o  požární ochraně) s  přihlédnutím 
k  návrhu spolku a  po  vyjádření hasičského záchranného sbo-
ru kraje k  jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele. bez to-

hoto kladného vyjádření není možné osobu na  pozici velitele 
jmenovat. Jmenování se provádí jmenovacím dekretem, jehož 
vzor je uveden v příloze č. 2 „metodiky pro zřizování jednotek 
sborů dobrovolných hasičů“, ve které je zveřejněn i vzor žádos-
ti pro vyjádření hasičského záchranného sboru (příloha č. 3  
metodiky).

n	zastupitelstvo obce schválilo změnu jednacího 
řádu zastupitelstva – po ověření zápisu ověřovate-
li bude smazán zvukový záznam z jednání zastu-
pitelstva. můj dotaz zní – je uchování zvukového 
záznamu jednání zastupitelstva po dobu 10 let 
v rozporu se zákonem?

podle aktuální rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních 
údajů, zvukový záznam z  jednání zastupitelstva podléhá stej-
ným pravidlům, jako textový zápis. není povinností obce zvu-
kový záznam pořizovat, ale pokud už je jednou pořízen, měl by 
být 10 let uložen na obecním úřadě podle zákona o archivnictví 
a spisové službě.

n	mám právo jako zastupitel a předseda kontrolní-
ho výboru obce nahlížet na úplné originály výpisu 
z účtů obce a na pokladní knihu obce z jakéhoko-
liv data? musím o nahlédnutí žádat prostřednic-
tvím podatelny obce?

kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 
je oprávněním finančního výboru. kontrolní výbor je oprávněn 
kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady obce a dodr-
žování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem 
v  samostatné působnosti. na  zmíněné informace z  obecního 
účtu máte právo jako člen zastupitelstva na základě ustanove-
ní § 82 písm. c) zákona o obcích. Jako člen kontrolního výboru 
v  případě, že by informace souvisely s  kontrolovanou proble-
matikou, ke které byl výbor pověřen.

n	máme nějakou oporu v zákoně v případě, že hos-
té, kteří se dostaví za zasedání zastupitelstva naší 
obce, jsou v podnapilém stavu? Je možné požádat 
o asistenci při zasedáních Policii ČR? Je možné, 
abychom my jako členové zastupitelstva vyzvali 
hosty k dechové zkoušce a vykázali je ze zasedací 
místnosti?

zastupitelstvo obce nemůže občany přímo vyzvat k  dechové 
zkoušce, ale může sjednat pořadatelskou službu, aby zajistilo 
klidný průběh zasedání, popř. ji použít k  jiným účelům, jejichž 
zajištění je v rámci konkrétních podmínek v obci potřebné. roz-
hodnutí v této věci je zcela v samostatné kompetenci zastupitel-
stva obce. pořadatelská služba musí respektovat všechna práva 
subjektů, která jim jsou dána zákonem o obcích (např. právo ve-
řejnosti podílet se na správě věcí veřejných, právo účastnit se za-
sedání zastupitelstva, nenarušuje-li jeho průběh, atd.). vykázání 
fyzické osoby ze zasedání připadá v úvahu pouze, pokud by se 
i přes upozornění a vysvětlení jeho oprávnění dotyčný nadále vy-
jadřoval tak, že by jednání zastupitelstva nemohlo plnit svůj účel.



Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů

sociálně-zdravotní komise vznikla sloučením sociální komise, 
komise pro zdravotně postižené občany a pracovní skupiny pro 
financování sociálních služeb, které se v posledních letech vždy 
scházely na společných jednáních, protože projednávaná téma-
ta se prolínala. sloučení komisí schválilo předsednictvo svazu na 
svém jednání 10. dubna 2015. komise se nově jmenuje sociálně 
– zdravotní, aby bylo explicitně vyjádřeno, že se svaz věnuje také 
zdravotní problematice. zdravotní problematika dosud oficiálně 
nenáležela do žádné komise svazu a tato změna vyjadřuje skuteč-
nost, že zdravotnictví se pro obce stává stále důležitějším tématem 
a je nezbytné se mu věnovat v odborné činnosti svazu.
předsednictví komise se ujala mgr. pavla Štrobachová, doporučení 
schválí předsednictvo svazu. bývalá předsedkyně radka souku-
pová přitom zhodnotila své působení v komisi, představila hlavní 

úspěchy a nejdůležitější témata, kterým by se podle ní měla komi-
se v nadcházejícím období věnovat. následovalo projednání od-
borných témat. prvním bodem byl připravovaný zákon o veřejném 
opatrovnictví, vnější připomínkové řízení, jehož se svaz účastní, by 
mělo proběhnout ještě do letních prázdnin. v dalším bodě vystou-
pil karel schwarz z institutu důstojného stárnutí, který členy komi-
se informoval o postupu projektu institutu důstojného stárnutí, jež 
se věnuje problematice seniorů vyžadujících péči, rostoucí úlohy 
obcí v této problematice a možným způsobům řešení do budouc-
na. komise se jednoznačně shodla na stoupajícím významu řešení 
potřeb seniorů v obcích a deklarovala zájem věnovat se ve své čin-
nosti tématu seniorů jako jednomu z prioritních témat. informace 
byly podány také k projektu Ženy a muži v rovnováze a k probíha-
jící spolupráci s Úřadem práce.

sociálně-zdravotní komise, 28. dubna 2015, Praha

po dlouhé době se sešla komise cestovního ruchu. klíčovým té-
matem, které bylo potřeba projednat, byl návrh na organizaci 
cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj, který obsahuje 
koncepci způsobu koordinace a státní finanční podpory oblasti 
cestovního ruchu.
v dalším bodě vystoupil Jan Špilar, ředitel odboru ekonomiky a 
interních služeb české centrály cestovního ruchu – czechtourism  
a bývalý starosta obce břasy. ten informoval členy komise  
o aktivitách czechtourismu a jejich financování, o podpoře vý-
znamných aktivit cestovního ruchu a o možnostech spoluprá-
ce czechtourismu se svazem měst a obcí. Dále vystoupil Jakub 
mikšík, analytik meziobecní spolupráce pro oblast cestovního 
ruchu, který členům komise představil závěry z projektu mezi- 
obecní spolupráce v oblasti cestovního ruchu. v posledním bodě 
jednání michal blahout představil aplikaci na podporu regionální 

turistiky, jež se svým týmem vyvíjí. aplikace členy komise velmi 
zaujala a vyslovili jí podporu.

Komise cestovního ruchu, 30. dubna 2015, Praha

před nejvýznamnější svazovou akcí – Xiv. sněmem svazu se sešly 
ještě komora obcí a komora statutárních měst. obě projednávaly 
připravené materiály pro tento sněm, přičemž se věnovaly přede-
vším navrženým prioritám (některé ještě formulovaly) a změnám 
ve  stanovách. komora obcí projednávala také návrhy na  členy 

rady svazu a komora statutárních měst (v radě jsou automaticky 
všechna statutární města, která jsou členem svazu) diskutovala 
o  možnostech svého zastoupení v  předsednictvu svazu. zájem 
však projevila i o členství v kontrolním výboru.

Komora obcí a Komora statutárních měst, 20. května 2015, olomouc
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Výzvy • nabídky • oznámení

n o z n á m e n í 
projekt sensen hledá již potřetí nejlepšího seniora a seniorský klub 

projekt senzační senioři (sensen) nadace charty 77 vyhlašuje nový 
ročník ceny senior roku. Již potřetí hledáme seniory, kteří i přes svůj 
vyšší věk neztrácejí zájem o dění kolem sebe a k aktivnímu životu 
motivují i své okolí. nominace na cenu senior roku 2015 přijímáme 
od 15. května 2015 ve dvou kategoriích – „senior/ka roku“ a „nejlepší 
klub“. patronkou ceny je i letos herečka simona stašová.
cenu senior roku uděluje nadace charty 77 v rámci svého projek-
tu senzační senioři (sensen) od roku 2013. Jejím cílem je podpora 
seniorů jako významné části společnosti, zdůraznění jejich výji-
mečných výkonů, počinů a  práce. ocenění má inspirovat seniory 
v  jejich vlastním životě, posilovat jejich sebevědomí a  sebedůvě-
ru. výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je 

šancí pro postupné rozbití stereotypů v  nazírání na  život seniorů.
nominovat na cenu senior roku mohou seniorské kluby, společen-
ské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, 
školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. nominaci 
může podat i  jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uve-
dených subjektů. návrh na udělení ocenění musí být podán písem-
ně nejpozději do  14. srpna 2015. formulář přihlášky je k  dispozici 
na stránkách www.kontobariery.cz a  www.sensen.cz, kde najdete 
i další podrobnosti k celému projektu. 
slavnostní vyhlášení výsledků a  předání ceny senior roku 2015 
v obou kategoriích se uskuteční na mezinárodní den seniorů - 1. říj-
na 2015.

Poděkování za dlouholetou práci pro Svaz, tedy  
za prosazování zájmů samospráv, se dostalo Josefu 
Bezdíčkovi, předsedovi Komory obcí a bývalému 
starostovi Čermné nad Orlicí.

n o z n á m e n í 
ministerstvo pro místní rozvoj podpoří venkov více než 83 miliony korun

na podporu venkovských obcí dá minister-
stvo více než 83 milionů korun z  podpro-
gramu podpora obnovy a  rozvoje venko-
va. Jeho cílem je prostřednictvím národní 
dotace podpořit obnovu a  rozvoj venkov-
ských obcí za  předpokladu zapojení oby-
vatel venkova, venkovských spolků a sdru-
žení při obnově obce v souladu s místními 
tradicemi. podle ministryně karly Šlechtové 
bylo v rámci podprogramu podpora obno-
vy a rozvoje venkova zaevidováno 1173 žá-

dostí o dotace v objemu přes 380 milionů 
korun. Hodnotitelská komise doporučila 
ke schválení a podpisu 211 žádostí v celko-
vé výši přes 83 milionů korun.   
projekty jsou zaměřeny na obnovu a údrž-
bu venkovské zástavby a  občanské vyba-
venosti, úpravu veřejných prostranství, 
obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekon-
strukci nebo vybudování zařízení pro vol-
nočasové aktivity, prezentaci úspěšných 
projektů zaměřených na  obnovu a  rozvoj 

venkova a na výměnu zkušeností při jejich 
přípravě.
výzva k  předkládání žádostí o  dotace 
z podprogramu podpora obnovy a rozvoje 
venkova byla ukončena v  polovině února 
2015. podprogram má tyto dotační tituly:
•	 Podpora	vítězů	soutěže	Vesnice	roku	
•	 Podpora	zapojení	dětí	a mládeže	do ko-

munitního života v obci 
•	 Podpora	 spolupráce	 obcí	 na  obnově	

a rozvoji venkova
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