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Nové programové období se rozbíhá pomalu
teoreticky se už rok nachá-
zíme v  evropském progra-
movém období 2014–2020, 
ve  skutečnosti ale většina 
měst a obcí finišuje s posled-
ními projekty období mi- 
nulého, tedy období 2007 
až 2013. nové programové 
období se rozbíhá poma-
lu, operační programy jsou 
na samém začátku.

evropské fondy v  uplynu-
lých letech obecně umož-
nily mnoho přínosných projektů pro rozvoj 
obcí a  měst, přesto si systém čerpání v  ně-
kterých ohledech vysloužil i kritiku. zname-
nal masivní administrativní zátěž, existovalo 
v  něm obrovské množství operačních pro-
gramů a  zprostředkujících subjektů, každý 
obvykle se svými vlastními složitými pod-
mínkami, odlišnými od  ostatních. podpo-
rováno bylo široké spektrum aktivit, ovšem 
příliš se nesledovala jejich vzájemná prová-
zanost a  dopady v  území. nepříjemné oka-
mžiky zažívali žadatelé při pozastavení ně-
kterých regionálních operačních programů. 
Do svých projektů vložili obrovské množství 
práce a peněz, uspěli v soutěži projektů a pak 
se dlouhé měsíce potýkali s finančními pro-
blémy a nejistotou. velkým problémem byla 
také odtrženost přísných podmínek čerpání 
dotací od reálného života, které při nutných 
změnách projektů, například vynucených 
vyšší mocí, vyžadovaly vše nahlásit předem 
a  nejdřív získat souhlas se změnami. to ale 
znamená zastavit na  blíže neurčenou dobu 
probíhající stavbu, navíc řádně zadanou jako 
veřejná zakázka, tedy obrovské problémy 

na  straně zadavatele i  dodavatele. podob-
ně drakonická přísnost panovala při udílení 
drastických sankcí za  banality nebo při sta-
novování pravidel udržitelnosti projektů.

ačkoliv se před osmi lety mluvilo o  tom, 
že to bude zřejmě naposledy, kdy česká 
republika obdrží tolik peněz z  evropských 
fondů, ukazuje se, že i  pro roky nadcháze-
jící bude alokace evropských prostředků 
velká – česká republika může získat až  
24 miliard eur. největší změnou pro obce 
a města bude pravděpodobně zánik sedmi 
ropů a jejich nahrazení jedním společným 
integrovaným regionálním operačním pro-
gramem. méně bude také tzv. tematických 
operačních programů. pro celý systém do-
tací by měla začít platit jednotná metodi-
ka a  jednotný monitorovací systém, což je 
oproti dosavadnímu stavu určitě zlepšení. 
více se má uplatňovat územní dopad inves-
tic, jejich synergie a  provázanost. Jednou 
z  nových dominant mají být integrované 
nástroje, metropolitní integrované územní 
investice (iti), integrované plány rozvoje 

území (iprÚ) submetropolitních aglomerací 
a  komunitně vedený místní rozvoj (cllD) 
místních akčních skupin.

evropská unie deklarovala oblasti podpory, 
mezi kterými kategoricky odmítla například 
cestovní ruch, lázeňství, aktivity zaměřené 
výhradně pro seniory. přitom tyto oblasti, 
jako třeba domovy pro seniory, spolu napří-
klad s  místními komunikacemi nebo spor-
tovní infrastrukturou představují pro mnoho 
obcí významnou rozvojovou potřebu. bylo 
by vhodné, aby nemožnost evropské podpo-
ry řešil stát a svým obcím nabídl rozvojovou 
pomoc na národní úrovni.

velkou změnou je také snížení míry podpo-
ry v  některých oblastech, resp. větší uplat-
ňování finančních nástrojů namísto dotací. 
to pro řadu obcí představuje novinku, kte-
rou se v minulém období prakticky nezabý-
valy a kterou se nyní budou muset „naučit“. 
Dosud také nejsou zcela vyjasněny otázky 
veřejné podpory, které mohou představo-
vat problém u  integrovaných dopravních 
terminálů, revitalizací památek a  podob-
ných záměrů.

podtrženo, sečteno: u  evropských prostřed-
ků více než kdekoliv jinde platí, že „nechci 
slevu zadarmo“. rozhodně nejsou univer-
zálním všelékem na  každý problém našich 
samospráv a nesou s sebou nemalé náklady 
a omezení. přesto věřím, že jejich rozumným 
využitím můžeme i v novém programovém 
období získat prostor pro další rozvoj našich 
obcí, měst a aglomerací. 

Ing. Petr Kulhánek
místopředseda Svazu pro evropské záležitosti
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l	Nabídka České spořitelny  
pro členy Svazu

 20. květen 2015, Praha
předseda svazu Dan Jiránek podepsal s ře-
ditelem odboru neziskového sektoru české 
spořitelny, a. s., pavlem kvášem nabídku to-
hoto bankovního ústavu spočívající ve zvý-
hodněných cenách za  poskytování ban-
kovních služeb pro členy svazu. na základě 
této nabídky může člen svazu – stávající 
klient české spořitelny kontaktovat svého 
bankovního poradce, který mu na  zákla-
dě analýzy zaplacených ročních poplatků 
za  bankovní služby nabídne fixní cenu, 
ve které bude zohledněna 15% sleva oproti 
stávajícím nákladům. v  praxi to tedy zna-
mená, že pokud např. klient zaplatil za po-

sledních 12 měsíců na poplatcích 10 tisíc ko-
run, po slevě mu budou poplatky paušálně 
nastaveny na 8 500 kč za rok. členům svazu 
– potenciálním klientům banky pak česká 
spořitelna nabízí nezávazné setkání s jejich 
poradcem pro veřejný a  neziskový sektor 
přímo v jejich obci/městě, který na základě 
zjištěných informací o počtu účtů, uskuteč-
něných transakcí a  využívání dalších ban-
kovních služeb připraví dané obci/městu 
nabídku tzv. šitou na míru. tato nabídka je 
platná minimálně do 30. června 2018. tedy 
– kontaktujte své bankovní poradce!

l	Města a obce spolu s kraji 
chtějí bojovat za zlepšení  
situace ve zdravotnictví

 10. červen 2015, Praha
Dlouhodobým trendem je, že lékaři v  čr 
stárnou, na  jednoho připadá více než 270 
pacientů. podle statistik z  roku 2013 je  

průměrný věk vše-
obecných lékařů 
54 let, lékařů pro 
děti a  dorost do-
konce 56 let. více 
lékařů odchází do   
důchodů než těch, 
co úspěšně ab-
solvují medicínu 
a  všechny atestace. lékaři chybějí přede-
vším v řídce osídlených místech, v příhrani-
čí a  v  horských oblastech. a  pochopitelně 
také tam, kde je více nepřizpůsobivých ob-
čanů. největší nedostatek je dorostových 
a dětských lékařů, hned po nich praktických 
lékařů, gynekologů, ale také zubařů. např. 
na sedm zubařů připadá téměř 10 tisíc oby-

vatel, tedy skoro 1500 na jednoho. 
31 % z nich má pak více než 60 let. 
města a obce proto volají po změ-
ně a  spolu s  kraji budou jednat 
s  ministry zdravotnictví, školství 
a  financí. podle zákona o  obcích 
samosprávy mají povinnost vy-
tvářet pro své občany podmínky 
pro uspokojování potřeb ochrany 
a  rozvoje zdraví. v  praxi však ne-
mají žádné nástroje pro to, aby 
lékaře do  obce získaly. problé-
my už řešily například ve  vyšším 
brodě, stružné, Štěpánkovicích, 
semilech, kopidlně, Jáchymově 
a  na  řadě dalších míst české re-

publiky. obce se mimo jiné snaží lékaře mo-
tivovat finančně, symbolickým pronájmem 
ordinací za 1 kč, vybavením ordinací, zajiš-
těním bydlení apod. v některých oblastech 
to však nestačí, lékaři odcházejí do velkých 
měst nebo dokonce do zahraničí. aby se si-
tuace změnila, jsou třeba systémová opat-
ření. svaz proto spolu s asociací krajů pošle 
dopis premiérovi bohuslavu sobotkovi, aby 
se co nejdříve uskutečnilo společné jednání 
krajů, měst a obcí s ministry zdravotnictví, 
školství a financí. nelze ale opomenout ani 
samotné kraje a pojišťovny. například už při 
uzavírání smluv s lékaři by se mohlo regulo-
vat jejich rozmístění v území. pojišťovny by 
třeba mohly bonifikovat ty lékaře, kteří bu-
dou působit v méně atraktivních oblastech. 
složité je to rovněž s povinnými dvouletými 
praxemi v  nemocnicích, které musí mladí 
lékaři absolvovat, aby se stali lékaři praktic-
kými. nemocnice často otevírají jen jedno 

místo pro praxi ročně.  navíc lékaři musí ne-
mocnicím hradit vysoké úhrady za  to, aby 
vůbec mohli praxi vykonávat. přitom pro 
nemocnice pracují zadarmo a  mzdy v  sys-
tému rezidenčních míst hradí stát.   

l	Podíl měst a obcí na výnosu  
z daní by se měl zvýšit

 17. červen 2015, Praha
svaz požaduje, aby se zvýšil podíl samo-
správ na  rozpočtovém určení daní, a  to 
konkrétně podíl z daně z přidané hodnoty 
(DpH). měl by činit 23,58 %, což bylo domlu-
veno před důchodovou reformou. nebo 
by měl být přijat alespoň současný návrh 
sněmovního výboru pro veřejnou správu 
a  regionální rozvoj, který počítá s  21,40 %. 
Dnes je podíl samospráv na výnosu z DpH 
20,83 %. rozpočtové určení daní řeší sně-
movní tisk č. 416/0. Dolní komora parlamen-
tu se jím zabývala ve 2. čtení. podle vedení 
svazu je návrh zmiňovaného sněmovního 
výboru reálnou možností, jak se přiblížit 
požadavku měst a obcí, aby se podíl samo-
správ na  výnosech z  DpH vrátil na  úroveň 
před důchodovou reformou. připomeňme, 
že ke snížení částky z ruD pro města a obce 
došlo v  roce 2011 v  kontextu s  2. důcho-
dovým pilířem. ten ale vláda letos zrušila, 
a bylo by proto vhodné finanční prostředky 
vrátit do území, kde jsou skutečně třeba. 
města a obce velmi dobře hospodaří, para-
doxně to však často vede k situaci, že se jim 
peníze ubírají. přitom je zřejmé, že právě 
dobrý hospodář umí finance účelně a efek-
tivně využít tak, aby z nich měli co největ-
ší prospěch obyvatelé české republiky. 
Do  rozvoje měst a  obcí je třeba průběžně 
investovat a  významným zdrojem inves-
tičních peněz je právě podíl na rozpočtově 
určených daních, z eu půjde samosprávám 
v  novém programovém období méně pe-
něz, než tomu bylo v období minulém. svaz 
tedy v  současné době akceptuje a  pod-
poruje návrh sněmovního výboru pro ve-
řejnou správu a  regionální rozvoj. nadále 
přitom ale bude usilovat o to, aby se podíl 
měst a obcí na výnosu z DpH vrátil na hod-
notu dohodnutou před důchodovou refor-
mou, tedy na 23,58 %. 
návrhem se měl zabývat ve středu 24. červ-
na 2015 sněmovní rozpočtový výbor, který 
je rovněž výborem garančním, ale jeho pro-
jednání přesunul na září.
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Rada Svazu
r a Da  s va z u  v  n o v é m  s l oŽ e n í  s e  p o p r v é  s e Š l a  12 .  č e r v n a  2015  v  p r a z e

první část programu byla koncipována standardním způsobem, 
projednány tedy byly připravené podkladové materiály. po zvo-
lení ověřovatelů zápisu a kontrole úkolů došlo na stav členské 
základny. ta aktuálně čítá 2629 obcí s 8 140 314 obyvateli. 

následovaly průběžné informace o  sva-
zových projektech – podpora meziobecní 
spolupráce (mos) a odpovědný zastupitel 
(oz). Jaromír Jech informoval, že v  rámci 
projektu mos se uskutečnila čtyři setkání 
s  motivujícími starosty a  zastupiteli, kte-
rých se celkem zúčastnilo 263 účastníků. 
Do  konce roku 2014 byly předány svazu 
všechny zpracované analytické a návrho-
vé materiály za základní témata (školství, 
sociální oblast a odpadové hospodářství) 

a za příslušné volitelné téma. pro další využití výstupů projektu 
mos byl zpracován souhrn legislativních úprav. tyto materiály 
jsou projednávány na  2. oficiálních shromážděních zástupců, 
která v současné době probíhají. Jaromír Jech informoval také 
o  plánovaných aktivitách, o  prodloužení projektu a  o  navazu-
jícím projektu. seznámil přítomné také s  klíčovými aktivitami, 
které probíhají v rámci projektu odpovědný zastupitel. patří 
mezi ně mj. i  vzdělávací semináře pro zastupitele v  kombina-
ci s  pilotní realizací „Dnů zastupitelů“ (již proběhlo 1. setkání 
v ostravě na téma podpora zaměstnanosti) a kurzy základních 
znalostí pro starosty (počet těchto seminářů byl usnesením 
předsednictva svazu navýšen z 30 na 60). tyto kurzy jsou velice 
kladně hodnoceny. Dan Jiránek dodal, že při jednání se zástupci 
zastoupení evropské komise v čr byla velmi kvitována činnost 
svazu v oblasti vzdělávání zastupitelů – podrobněji k projektům 
viz str. 11, 12.

projednána byla zpráva o  hospodaření svazu k  1. čtvrtletí 
2015. zprávu krátce okomentoval Dan Jiránek, přičemž vy-
zdvihl, že příjmy z členských příspěvků jsou dnes již naplněny 
na 103 % (pozn.: více než 100 % proto, že počátkem roku přibyli 
další členové). Dále uvedl, že již nyní se ví, že došlo k naplnění 
příjmů při pořádání krajských setkání i  Xiv. sněmu svazu. lze 

očekávat i  naplnění příjmů u  celostátní finanční konference. 
podal také informace k vybraným položkám ve výdajích. rada 
svazu vzala, stejně tak jako předchozí informace, zprávu o hos-
podaření na vědomí. 

rada svazu se dále zabývala dvěma návrhy na úpravu rozpoč-
tu, které bylo nutné schválit. první návrh se vztahoval k pláno-
vané změně sídla svazu, o kterém rozhodla rada svazu na svém 
dubnovém zasedání (k. 1. 1. 2016 by svaz měl sídlit v pronaja-
tých prostorách v  praze 9 na  Harfě). Dan Jiránek informoval, 
že v  současné době dochází ke  stanovení podmínek nájmu, 
většina nákladů spojených s  vybudováním kanceláří by měla 
jít na vrub pronajímatele. finanční částka vyčleněná z rezervní-
ho fondu ve výši 1 200 000 kč v souvislosti se změnou sídla má 
sloužit především na  drobné úpravy a  zkvalitnění pracovních 
podmínek zaměstnanců (např. nová výpočetní technika). 
Druhou úpravu rozpočtu, přesunem z akcí uvažovaných do ka-
pitol výdaje na  mezinárodní aktivity svazu a  nevlastní příjmy 
na mezinárodní aktivity, bylo třeba udělat v souvislosti s přidě-
lením dotace na realizaci projektu „Úloha místních samospráv 
v rozvojové spolupráci v kontextu eyD 2015“. obě úpravy roz-
počtu rada svazu schválila.

poslední, víceméně také již standardní, informace se týkala no-
vého programového období pro čerpání evropských fondů 
– ucelenější informaci přineseme v zářijovém čísle INS. rada i tuto 
informaci vzala na vědomí, přičemž doporučila nominovaným 
zástupcům svazu v jednotlivých regionálních stálých konferen-
cích, aby se zúčastnili koordinační schůzky v  pacově – viz str.  
8, 9. Dále vznesla požadavek na mŠmt, aby po vypořádání při-
pomínek k metodice místních akčních plánů zorganizovalo jed-
nání k  vyjasnění povinností, které plynou z  metodik místních 
a  krajských akčních plánů. Další požadavek vznesla směrem 
k mze, mmr a mŽp, a to aby identifikovaly v operačních progra-
mech přesunutou alokaci 300 mil. eur z  programu pro rozvoj 
venkova pro potřeby obcí. nakonec pak rada svazu požádala 
o  iniciaci schůzky s předsedou vlády ve věci vhodného nasta-
vení územní dimenze a přípravy integrovaných nástrojů v rámci 
programového období 2014–2020.
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bezesporu nejdůležitějším bodem prvního zasedání rady svazu 
po  Xiv. sněmu byla volba předsedy, místopředsedů a  dalších 
členů Předsednictva svazu. Dan Jiránek seznámil přítomné s po-
stupem volby, jako první byl volen předseda svazu. za  komoru 
měst byl podán návrh, aby se předsedou svazu stal starosta města 
kyjov mgr.  františek lukl, mpa. tento návrh podpořila i  komora 
obcí. komora statutárních měst navrhla svého kandidáta, a to mar-
tina zrzaveckého, primátora statutárního města plzeň. Další ná-
vrh podán nebyl. oba nominanti se svoji kandidaturou souhlasili 
a krátce pohovořili o svých záměrech na půdě svazu. při následné 
volbě získal Mgr.  František Lukl, MPa,  
67 hlasů, martin zrzavecký pak 32.  

po zvolení předsedy svazu bylo přistou-
peno k  volbě místopředsedy svazu pro 
evropské záležitosti. zde byla situace 
poněkud jednoznačnější, všechny ko-
mory navrhly jediného kandidáta, a  to 
Ing.  Petra Kulhánka, primátora statu-
tárního města karlovy vary. byl zvolen 
97 hlasy. i on se krátce představil.

Jednotlivé komory pak navrhly své kandidáty na posty předse-
dů komor. o volbě těchto kandidátů hlasovaly jednotlivé komo-
ry samostatně. komora statutárních měst si navrhla a 25 hlasy 
také zvolila za svého předsedu Ing. Martina Charváta, primá-
tora statutárního města pardubice. stal se tedy zároveň místo-
předsedou svazu za  komoru statutárních měst. komora měst 
na post svého předsedy navrhla a 37 hlasy zvolila Ing. Vlasti-
mila Picka, starostu města brandýs nad labem-stará boleslav. 
stal se tedy zároveň místopředsedou svazu za  komoru měst. 
komora obcí se shodla na Mgr. Pavlu Drahovzalovi, starostovi 
obce velký osek. byl zvolen 32 hlasy. stal se tak místopředse-
dou svazu za komoru obcí.  

o  dalších členech předsednictva pak již bylo hlasováno jako 
o celku. komora statutárních měst na členy předsednictva sva-
zu dále navrhla martina zrzaveckého, primátora statutárního 
města plzeň, a  ing.  tomáše macuru, mba, primátora statutár-
ního města ostrava. komora měst navrhla ing.  pavla smolku, 
starostu města vítkov, a mgr. květu Halanovou, starostku města 
Jílové u prahy. a komora obcí podala návrh, aby ji v předsednic-
tvu svazu dále zastupovali Jiří červenka, starosta obce blížejov, 
Dagmar novosadová, starostka obce kunín, a karel rejchrt, sta-
rosta obce božanov. tito kandidáti byli zvoleni 101 hlasem. 

Oba kandidáti na předsedu Svazu – František Lukl a Martin Zrzavec-
ký, se krátce představili a přiblížili své záměry. 

v další části programu jednání rady pak bylo jednáno o přípravě akčního plánu k prioritám činnosti svazu na období let 2015 
až 2017, jehož vytvoření vyplývá z jednání Xiv. sněmu svazu. cílem tohoto plánu má být podrobněji rozpracovat jednotlivé priority 
svazu. předložena byla další témata, která nebyla předmětem priorit a o něž účastníci sněmu projevili zájem. rada svazu uložila 
předsednictvu, aby zajistilo přípravu akčního plánu ke schváleným prioritám a dalším požadavkům členů svazu.
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v různém se jednalo o návrhu na zřízení Národního energetic-
kého centra. na základě schválené směrnice eu o energetické 
účinnosti (energy efficiency Directive, 2012/27/eu; eeD), jejímž 
cílem je snižovat závislost členských států na fosilních palivech, 
šetřit výdaje státu i domácností za energii a přispět k čistšímu 
životnímu prostředí, společnost čez, a. s., oslovila svaz s nabíd-
kou zřídit společný subjekt (právní forma spolku) spolu s aso-
ciací krajů čr. svaz by nesl náklady spojené se zřízením a fun-
gováním spolku ve  výši cca 200  000 kč. Dominantní náklady 
s fungováním spolku by však měl nést čez.
ivan truksa, starosta obce Jenišov, však upozornil, že spolupráce 
pouze s jednou energetickou společností nemusí přinést klad-
né výsledky. pavel Drahovzal, starosta velkého oseku, dodal, že 
daná problematika byla řešena na zasedání komory obcí, která 
navrhla, aby byl materiál stažen z jednání rady svazu a nejdříve 
podrobně projednán na  zasedáních předsednictva svazu. zá-
věrem dodal, že by svaz mohl pro danou činnost využít již nyní 
vytvořených svazových společností, jako je iurmo. Jan mareš 
doporučil jednat s dalšími profesními sdruženími, jako je např. 
asociace energetických manažerů, asociace energetických au-

ditů. návrh byl tedy stažen z  jednání rady a  bude projednán 
na nejbližším zasedání předsednictva svazu.

Další zasedání rady se bude konat ve čtvrtek 10. prosince 2015, 
po skončení Xviii. celostátní finanční konference.

Lenka Zgrajová

Před samotnou volbou předsedy Svazu vystoupili a za spolupráci 
svým kolegům poděkovali Mgr. Jan Mareš a Josef Bezdíček, kteří své 
dosavadní funkce předsedů komor opouštějí.

složení Předsednictva svazu zvoleného na 1. zasedání Rady svazu  
po XIV. sněmu svazu dne 12. června 2015 v Praze

předseda: mgr. františek lukl, mpa, starosta města kyjov

čestný předseda: mgr. adriana krnáčová, mba, primátorka hl. m. praha

místopředseda pro evropské záležitosti: ing. petr kulhánek, primátor statutárního města karlovy vary

místopředseda za komoru měst: ing. vlastimil picek, starosta města brandýs nad labem-stará boleslav

místopředseda za komoru obcí: mgr. pavel Drahovzal, starosta obce velký osek

místopředseda za komoru stat. měst: ing. martin charvát, primátor statutárního města pardubice

členové: martin zrzavecký, primátor statutárního města plzeň
ing. tomáš macura, mba, primátor statutárního města ostrava
ing. pavel smolka, starosta města vítkov
mgr. květa Halanová, starostka města Jílové u prahy
Jiří červenka, starosta obce blížejov
Dagmar novosadová, starostka obce kunín
karel rejchrt, starosta obce božanov



informační servis č. 7/2015 strana 6

Předsednictvo Svazu
po zaseDÁní raDy Dne 12. června 2015 se k svému prvnímu zaseDÁní seŠlo také  

nově zvolené pŘeDseDnictvo

nově zvolené předsednictvo svazu, které se sešlo bezprostřed-
ně po skončení zasedání rady, začalo pracovat v „obvyklých ko-
lejích“. Řídil ho již nový předseda svazu františek lukl. podobně 
jako při jednání rady byli nejprve zvoleni ověřovatelé zápisu, 
proběhla kontrola úkolů a jednalo se o stavu členské základ-
ny. františek lukl vyzval všechny členy předsednictva, aby se 
pokusili osobně oslovit nečlenské obce ve svém okolí a přiblí-
žili jim význam svazu. Dále byly projednány změny ve složení 
komisí a hodnocen průběh krajských setkání. v této souvislosti 
bylo dohodnuto, že workshop, který probíhá po skončení kraj-
ských setkání, by se v následujícím roce měl věnovat zákonu  
o veřejných zakázkách.

členům předsednictva byly podány také základní informace 
ke konání celostátní finanční konference, která se uskuteční ve 
dnech 9. a 10. prosince 2015 opět v hotelu clarion v pražských 
vysočanech. vzhledem k velkému zájmu o tento objekt bylo 
nutné zablokovat i termín pro rok 2016. předsednictvo odsou-
hlasilo, že v následujícím roce, tedy v roce 2016, proběhne cfk 
opět v těchto prostorách, a to v termínu 10. a 11. listopadu.   

projednána byla žádost o poskytnutí záštity na projekt ocul-
tum. Jedná se o novou mobilní aplikaci pro podporu regionál-
ní turistiky, kterou mohou k propagaci svých turistických cílů 
významně využívat obce a města. projekt s aplikací vyvíjí tým 
odborníků z oblasti it. nejedná se o byznys projekt – aplikace 
bude uživatelům k dispozici zdarma, finance budou získávány 

pouze z reklamy na webu a budou použity k nákladům souvi-
sejícím s projektem. v rámci projektu bude vytvořena aplikace, 
která umožní uživateli vytvořit si profil. ten bude obsahovat al-
bum pro sbírání odznaků, které uživatel získá po navštívení zají-
mavých míst po celé české republice a po nalezení Qr kódu na 
konkrétním místě. po načtení tohoto kódu se mu zobrazí nejen 
odznak za příslušné místo, ale také historické informace o dané 
památce, včetně fotografií místa. zapojení do projektu může 
obcím přinést propagaci jednotlivých míst a motivaci účastníků 
k návštěvě i méně známých míst. předsednictvo s poskytnutím 
záštity svazu souhlasilo.
předsednictvo schválilo také uzavření rámcové smlouvy na 
poskytování softwaru členům svazu. uzavřením rámco-
vé smlouvy se svaz k ničemu nezavazuje, jen v případě zájmu  
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budou členové svazu moci nakupovat cenově zvýhodněný 
software společnosti vmware. schválilo i žádost asociace turis-
tických informačních center o podporu ve věci zařazení profese 
pracovníka turistického informačního centra do katalogu prací.

stanoveny byly dále termíny pro jednání Předsednictva ve 
zbývající části roku 2015. odsouhlaseny byly navržené termíny, 
tedy 25. září 2015 a 13. listopad 2015. přítomní se však shodli, že 
oproti zavedené praxi by bylo vhodnější začátky zasedání po-
sunout o hodinu, tedy na 10 hodin.

Lenka Zgrajová
tiskové odd. Kanceláře Svazu

Informujeme

ekonomická kondice se zlepšila u 21 % obcí, 
naopak 22 % obcí si pohoršilo. vyplývá to 
z hodnocení irating, kterým společnost crif 
– czech credit bureau, a. s., hodnotí ekono-
mický stav obcí. letos dosáhlo nejvyššího ra-
tingového stupně a  celkem 421 obcí, což je 
nejvíce za poslední čtyři roky.

vcelku dobře si v hospodaření vedlo 33 % 
obcí, naopak 14 % obcí získalo nízký ira-
ting. podle člena představenstva crif 
pavla fingera si v roce 2014 obce polepšily 
v mnoha sledovaných parametrech. poda-
řilo se jim snížit dluh, udržet přebytek roz-
počtu a zvýšit kapitálové výdaje, přičemž 
i nadále snížily prodej majetku. 

zvýšení příjmů obecních rozpočtů
všem kategoriím obcí se i  nadále zvedají 
příjmy, především díky daňovým příjmům, 

které představují 60 % celkových příjmů 
obcí. k  růstu však tentokrát výrazně při-
spěly i  investiční dotace, které vykázaly 
nejvyšší dynamiku (+20 %). celkové dotace 
vzrostly o 11 %, zejména díky růstu inves-
tičních dotací. na celkových příjmech obcí 
se pak dotace podílely 22 %. 

hospodaření obcí je v plusu:  
již počtvrté v řadě
přebytek obecních rozpočtů meziročně 
sice klesl na  7 miliard, přesto je od  roku 
2009 druhým nejvyšším. kladné saldo 
vykázalo 73 % obcí, přičemž nejvyšší pře-
bytek rozpočtu na  obyvatele dosáhly nej-
menší obce (v  průměru 2  955 kč). fakt, že 
města a obce dobře hospodaří, potvrdil na  
Xiv. sněmu svazu také ministr financí an-
drej babiš. rovněž slíbil, že se podívá na to, 
zda státní rozpočet unese zvýšení příjmů 

měst a  obcí. mnoho činností, které obce 
vykonávají v  rámci přenesené působnosti, 
totiž platí ze svého, například na  veřejné 
opatrovnictví samosprávy ročně doplácejí 
zhruba miliardu korun. mělo by se to změ-
nit. svaz požaduje také zavedení výkonové-
ho modelu financování veřejné správy. 

objem dotací obcím z fondů Eu  
se meziročně podstatně zvýšil
u obcí letos poprvé evropské dotace převý-
šily objem dotací z národních zdrojů. v roce 
2014 se objem dotací z  evropských fondů 
téměř zdvojnásobil na  30 miliard korun 
z 15,2 miliardy korun v roce 2013. v období 
2008–2014 získaly obce (bez prahy) 86,5 mi-
liardy korun, což představuje 17 % objemu, 
který čr dostala. alespoň jednu dotaci z ev-
ropských fondů obdrželo 92 % obcí.  v pře-
počtu na obyvatele dosáhly nejmenší obce 
dotace ve výši 5 519 kč na obyvatele; velké 
obce pak dostaly více než dvojnásobek této 
částky.

čerpáno z tiskové zprávy

obce již čtvrtý rok po sobě skončily v plusu
Dluh obcí je nejnižší za posledních pět let. objem dotací obcím z fondů eu se meziročně 
téměř zdvojnásobil, přičemž dotace z národních zdrojů se naopak o 40 % propadly.

Předseda a místopředsedové svazu si na jednání Předsednictva rozdělili také svoje kompetence, tedy oblasti, ve kterých 
by svaz měli zastupovat (bylo upřesněno při jednání vedení svazu 1. července 2015). 

Mgr. Pavel Drahovzal
místopředseda za ko

- zemědělství
- venkov, program rozvoje  

venkova
- integrovaný záchranný systém 
- výkon veřejné správy  

(zachování v území)
- bezpečnost (zachování v území)
- Životní prostředí – legislativa

Ing. Vlastimil Picek
místopředseda za km

- Školství
- rovné příležitosti
- zdravotnictví
- kultura
- bezpečnost

Ing. Martin Charvát
místopředseda za ksm

- Doprava
- energetika
- sociální problematika
- bezpečnost (součinnost  

městské policie a policie čr, 
městská policie)

- Životní prostředí (programy 
národní a eu)

- výkon veřejné správy

Ing. Petr Kulhánek
místopředseda  

pro evropské záležitosti
- programové období 2014–2020 
- oblast mezinárodních vztahů, 

evropské politiky a zastupování 
svazu na mezinárodní a nadná-
rodní úrovni

- cestovní ruch

Mgr. František Lukl, MPa
předseda

- legislativa – obecná
- finance
- regionální rozvoj (vazba na rsk, nsk)
- majetek
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bez zahrnutí čtyř největších měst (tj. hlav-
ního města prahy, brna, ostravy a  plzně) 
činí zadluženost ostatních obcí celkem  
43,6 mld. kč. u  obcí bez těchto největších 
měst došlo k mírnému nárůstu celkové za-
dluženosti o 0,6 mld. kč.

v  celkovém objemu zadluženosti obcí jsou 
zahrnuty bankovní úvěry od peněžních ústa-
vů, emitované komunální dluhopisy, přijaté 
návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy, 
vč. půjček ze státních fondů. Jednoznačně 
nejvyšší váhu ve struktuře dluhů mají úvěry, 
které představují 76,2 %, podíl emitovaných 
komunálních dluhopisů představuje 13,3 % 
a  zbývající část dluhu 10,5 % připadá na  fi-
nanční výpomoci a ostatní dluhy.

Úvěry, které obce přijaly od peněžních ústa-
vů, byly podobně jako v  minulých letech, 
směrovány zejména na  rekonstrukce a  vý-
stavbu technické infrastruktury, na  před-
financování investičních projektů spolufi-
nancovaných z  fondů eu a  na  regeneraci 
a výstavbu bytového fondu. obce tyto pro-
středky rovněž použily na  rekonstrukce, 

zateplování a  rozšíření školských zařízení, 
sportovních areálů a jiné občanské vybave-
nosti. 

ke konci roku 2013 byl stav finančních pro-
středků na  bankovních účtech obcí 81,63 
mld. kč a v roce 2014 činil 89,21 mld. kč.

posledními subjekty v  této skupině jsou 
dobrovolné svazky obcí, které vykázaly 
ke konci roku 2014 dluh ve výši 2,6 mld. kč,  
což je o 5,7 % více než předchozí rok. Dob-
rovolné svazky obcí využívají získané pro-
středky především na rozvoj a obnovu míst-
ní infrastruktury (vodovody a  kanalizace), 
odpadové hospodářství a  na  projekty zvy-
šující atraktivitu jejich území.
 
Nad „bezpečností“ dluhů bdí 
Ministerstvo financí 

ministerstvo financí provádí monitoring 
hospodaření obcí pomocí šestnácti infor-
mativních a  dvou monitorujících ukazate-
lů (simu). cílem monitoringu je vést obce 
k větší obezřetnosti při hospodaření se svě-

řenými veřejnými prostředky. ministerstvo 
pomocí ukazatele dluhové služby každo-
ročně provádí z  předložených finančních 
a účetních výkazů výpočet simu za všechny 
obce a jimi zřízené příspěvkové organizace 
a vyhodnocuje výsledky výpočtu. 

obce, jejichž ukazatel celkové likvidity  
k 31. 12. daného roku bude v intervalu <0; 1> 
a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým ak-
tivům bude vyšší než 25 %, ministerstvo po-
žádá, aby tento stav zdůvodnily. ministerstvo 
bude po obdržení vyjádření daných obcí in-
formovat vládu české republiky o  výsledku 
monitoringu hospodaření obcí za  příslušný 
rok. obcím, u nichž budou i po vyhodnocení 
všech dostupných podkladů identifikovány 
vážné problémy s jejich platební schopností, 
bude ze strany ministerstva financí, ve spo-
lupráci s  ministerstvem vnitra, nabídnuta 
pomoc spočívající v  analýze vzniklých pro-
blémů a návrhu doporučení, jak postupovat 
při jejich řešení.

Ing. Jana Chládková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

Vývoj dluhu státu, krajů a obcí – co říkají čísla?
obce a města patří dlouhodobě k nejlépe hospodařícím složkám veřejné správy. Dluh státních institucí (státní dluh) ke konci roku 
2014 činil 1 663,7 mld. kč a v 2013 1 683,3 mld. kč a poklesl oproti roku 2013 o 19,6 mld. kč, tj. o 1,16 %. Kraje vykázaly ke konci roku 
2014 dluh ve výši 27,6 mld. kč a v roce 2013 26,8 mld. kč, což představuje nárůst oproti předešlému roku o 0,8 mld. kč, procentně vyjá-
dřený růst je 2,9 %. celkem 6 248 obcí vykázalo v roce 2014 dluh ve výši 88,9 mld. kč a v roce 2013 92,2 mld. kč, což je pokles o 3,3 mld. 
kč, tj. o 3,6 %. víc jak polovinu dluhu obcí (51 %) tvoří dluh čtyř největších měst – prahy, brna, ostravy a plzně. Dluh všech obcí činí 5,3 %  
z celkového dluhu státu.

předseda svazu a starosta kyjova františek 
lukl na jednání připomněl, že iniciátorem 
vzniku regionálních stálých konferencí byl 
právě svaz. tyto konference mají usnadnit 
výměnu informací mezi všemi územními 
partnery, tedy kraji, městy, obcemi, hos-
podářskými a sociálními subjekty a být 
místem slaďování aktivit pro čerpání ev-
ropských dotací. Úloha konferencí je ale 
také iniciační, mimo jiné by měla řídicím 
orgánům jednotlivých programů doporu-
čovat vyhlašování výzev. podle svazu je 
třeba, aby byl systém evropských dotací 
v programovém období 2014+ co nejjed-

nodušší, bez zbytečných mezičlánků a 
neopakovaly se chyby z minulosti. zásad-
ní přitom je přímý vztah mezi žadatelem 
a řídicím orgánem operačního programu. 
bohužel se i nyní stává, že některá minis-
terstva nedávají jasné informace k tomu, 
co je a co není při využívání evropských 
dotací možné. pro města a obce je přitom 
velmi důležité znát konkrétní podmínky 
pro zapracování projektové dokumentace 
tak, aby nedělaly projekty do šuplíku. 

místopředseda svazu pro evropské zále-
žitosti petr kulhánek, primátor karlových 

varů, v pacově upřesnil, že regionální stá-
lé konference mají zejména komunikační  
a informační úlohu. těžiště práce v kontextu 
s projekty měst a obcí financovanými z ev-
ropských dotací je v pracovních skupinách. 
Důležitým předpokladem pro fungování 
regionálních stálých konferencí je i samot-
ná aktivita nominovaných zástupců svazu. 
Dále také provázání aktivit regionálních 
stálých konferencí na národní stálou kon-
ferenci a respektování podnětů a výstupů 

Města a obce chtějí co nejlépe využít evropské dotace
zástupci svazu v regionálních stálých konferencích k evropským dotacím v období 
2014+ se sešli se zástupci státu 18. června 2015 na jednání v pacově. starostové zdů-
raznili, že budou klást důraz na vznik a práci v tematických pracovních skupinách, bu-
dou požadovat jednotný přístup krajů k regionálním stálým konferencím a po minister-
stvech budou požadovat konkrétní a kvalifikované odpovědi. 
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z regionálních stálých konferencí ze strany 
jednotlivých řídicích orgánů operačních 
programů. 

regionální stálé konference by také měly 
pomoci průběžně zjišťovat, kde jsou re-
zervy v čerpání evropských dotací, aby 
se nevyužité finanční prostředky případ-
ně přesunuly do jiných oblastí, které by 
umožnily plynulejší čerpání. bude proto 
důležité sbírat podklady o využívání dota-
cí z eu v letech 2016 a 2017 tak, aby se pří-
padné nevyužité peníze mohly v roce 2018 
přesunout jinam. neměla by se opakovat 
situace jako v programovém období 2013 

až 2017, kdy se vše řešilo na poslední chvíli, 
a čr tak o část dotací přišla. kromě toho 
je třeba včas řešit národní zdroje tam, kde 
nebude možné v letech 2014–2020 využít 
evropské prostředky, kupříkladu na místní 
komunikace.
   
v pacově rovněž zaznělo, že je třeba usilo-
vat o prostor pro středně velká města při 
vyhlašování výzev, neboť se jedná o jedinou 
skupinu měst, které je v novém programo-
vém období 2014–2020 znemožněno vyu-
žívat integrované nástroje a tím mít alespoň 
částečně garantované prostředky pro jejich 
vlastní rozvoj. 

Jednání se konalo na pacovském zámku, 
který díky evropských dotacím z minulé-
ho programového období zrekonstruovala 
tamní radnice. starosta pacova a předseda 
regionální komise svazu lukáš vlček řekl: 
„bývalý armádní majetek v našem městě 
se podařilo beze zbytku využít, vznikla tak 
knihovna, muzeum, informační centrum, 
klubovna pro spolky, centrum pro seniory 
aj. využití někdejších kasáren by tak – po-
kud to pravidla nového programového ob-
dobí dovolí – mohlo být inspirací pro ostat-
ní, jak evropské fondy čerpat.“ 
  

zpracováno na základě tiskové zprávy

uvedené skutečnosti tedy kladou na  obce 
požadavek učinit zásadní rozhodnutí, jak 
dané zákonné povinnosti dostát. proto  
institut pro udržitelný rozvoj měst a  obcí 
vypracoval dvě příručky, které reflektují tyto 
nové legislativní podmínky. cílem příruček 
je odborně podpořit obce při rozhodnutí  
o  výběru systému odděleného soustřeďo-
vání komunálních kovových odpadů a  bio-
logicky rozložitelných odpadů a také o jeho 
efektivním a optimálním nastavení za před-
pokladu ekonomické, environmentální a so-
ciální udržitelnosti celého systému. 

Příručka – Realizace systémů 
odděleného soustřeďování  
biologicky rozložitelných  
odpadů v obcích

pro sběr biologicky rozložitelných odpadů 
je zapotřebí, aby obec rozhodla, jaké od-

pady mohou obyvatelé do  systému do-
dávat. Jejich výčet je závislý na  způsobu 
jejich konečného zpracování a  určuje též 
způsob jejich shromažďování. pro zajištění 
sběru bioodpadu od obyvatel je zapotře-
bí stanovit místa a způsob soustřeďování.  
v  souladu s  vyhláškou č. 321/2014 sb., 
o  rozsahu způsobu zajištění odděleného 
soustřeďování složek komunálních odpa-
dů, je toto možno zajistit pomocí: pytlů, 
sběrných nádob, sběrných dvorů, velko-
objemových kontejnerů, popř. přímou 
dodávkou do  koncového zařízení (komu-
nitní /obecní/ kompostárna, malé zařízení, 
kompostárna a  bioplynová stanice povo-
lená dle § 14 zákona o  odpadech). obce 
jsou povinny systém shromažďování upra-
vit v obecně závazné vyhlášce. Jednotlivé 
způsoby sběru jsou v  příručce popsány 
i s ohledem na určitá specifika bioodpadu, 
mj. vysoká specifická hmotnost odpadu 

a zvýšené hygienické riziko biologicky roz-
ložitelného materiálu. 

systémy třídění, sběru, zpracování a využi-
tí biologicky rozložitelného odpadu musí 
být v  harmonii. bioodpad lze zpracová-
vat procesem anaerobním (bez přístupu 
vzduchu) tzv. fermentace, nebo aerobním 
(za přístupu vzduchu), tzv. kompostování. 

Máte splněné nové povinnosti k oddělenému soustřeďování 
kovových odpadů a bioodpadů? Nové příručky vám pomohou!

nové zákonné povinnosti v oblasti odpadového hospodářství kladou před obce nové úkoly. obce jsou povinny zajistit místa pro od-
dělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla a nově i kovů a biologicky 
rozložitelných odpadů. v případě biologicky rozložitelných odpadů se jedná o odpady minimálně rostlinného původu a minimálně  
v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. 
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u  obou technologií zpracování biologic-
ky rozložitelných materiálů je nezbytné 
dodržet podmínky, které zajišťují správný 
proces s  cílem minimální produkce emisí 
a  produkci kvalitního výstupu. podmínky 
volby nastavení systému správné techno-
logie a  kvalitního technického vybavení 
pro využití bioodpadu jsou:
•	 kvalita	bioodpadu	z pohledu	zpracování	

rostlinných nebo živočišných zbytků;
•	 velikost	 zájmového	 regionu	 –	 produkce	

bioodpadu v tunách za rok; 
•	 využití	výstupu	ze	zařízení.	
Jednotlivé technologie a  jejich specifi-
ka, tj. domovní kompostování, komunitní 
(obecní) kompostování, malé kompostárny 
na zpracování odpadů rostlinného původu 
do celkové roční kapacity 150 tun, techno-
logie centrálního  zařízení – průmyslové 
kompostování či bioplynová stanice, jsou 
v příručce taktéž popsány. 
při realizaci systému shromažďování a  zpra- 
cování bioodpadů by měl být upřednost-
ňován princip ekologické i  ekonomické 
udržitelnosti, princip blízkosti (zpracování 
odpadu pokud možno co nejblíže), princip 
návratu živin do půdy a maximální akcep-
tace všemi účastníky systému. Je třeba re-
álně vyhodnotit podmínky obce (produk-
ce bioodpadu, uplatnitelnost výstupu pro 
vlastní potřebu obce nebo podmínky pro 

uvedení na trh) a územní specifika regionu 
obce.

Příručka – Realizace systémů  
odděleného soustřeďování  
komunálních kovových odpadů  
v obcích

specifikem komunálních kovových odpadů 
je v porovnání s dalšími využitelnými složka-
mi komunálního odpadu (např. sklo, papír) 
jejich nehomogenní (různorodé) složení. ať 
už z  pohledu zdroje vzniku (drobný kovo-
vý odpad z  běžného provozu domácnosti 
x kovový odpad vzniklý při rekonstrukcích 
či výměnách vybavení domácnosti, a  to 
včetně objemných odpadů), tak i  materiá-
lové struktury (železo, hliník, případně další 
materiály). ze systematického sledování 
skladby komunálních odpadů vyplývá, že 
výskyt kovových odpadů ve  směsném ko-
munálním odpadu je cca 5 kg/obyvatele 
a  rok, včetně vytříděných složek se množ-
ství komunálních kovových odpadů pohy-
buje mezi 5–10 kg/obyvatele a  rok. množ-
ství komunálních kovových odpadů, které 
je produkováno při normálním provozu do-
mácností neodpovídá množství kovových 
odpadů, které končí ve výkupnách a je de-
klarováno jako výkup od občanů. v praxi se 
tak většinově nejedná o komunální kovový 

odpad, ale různé kovové předměty, z nichž 
část pochází z trestné činnosti, při níž je po-
škozován veřejný i soukromý majetek. 

v  české republice existuje celá škála způ-
sobů sběru kovových odpadů, kterými 
obec umožňuje svým občanům jejich sběr 
a  třídění. oddělené soustřeďování složek 
komunálních kovových odpadů může obec 
provádět prostřednictvím:
•	 sběrných	dvorů,
•	 zařízení	podle	§	14	odst.	1	zákona	o od-

padech, tj. zařízení ke sběru a výkupu od-
padů,

•	 velkoobjemových	kontejnerů,
•	 sběrných	nádob,
•	 pytlového	způsobu	sběru,
•	 kombinací	výše	uvedených	způsobů.	

všechny způsoby sběru organizované obcí 
jsou spojené s  investičními a  provozními 
náklady, které vzhledem k malému výskytu 
kovů v komunálních odpadech mohou být 
v  přepočtu na  jednotku hmotnosti (kč/t) 
velmi vysoké. před stanovením systémo-
vého řešení musí obec vyhodnotit veškerá 
rizika, náklady a výnosy systému. 

Ing. Terezie Pačesová
projektová manažerka IURMO

www.institut-urmo.cz

Generální finanční ředitelství poskytlo  
dne 16. června 2015 informaci k dotazům 
(výzvám) obecních a místních úřadů k po-
skytnutí údajů z evidence daní potřebných 
pro výkon pravomocí. mgr. barbora bube-
níčková, ředitelka odboru vymáhání Gene-
rálního finančního ředitelství v  praze vy-
světluje, že orgány finanční správy se nyní 
častěji setkávají s dotazy obecních a měst-
ských úřadů na poskytnutí údajů z evidence 
daní, případně dalších informací získaných 
při správě daní, jako např. údajů o přeplatku 
na dani, s uvedením konkrétní daně a částky 
přeplatku a o bankovním spojení dotazova-
ného subjektu. tyto dotazy jsou zasílány 
formou „výzvy“ k  poskytnutí informa-
cí podle § 57 odst. 1 písmeno d) zákona  

č. 280/2009 sb., daňový řád, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

aby se předešlo zbytečným komplikacím 
a administrativnímu zatěžování pracovníků 
na  obou stranách, bylo zasláno toto upo-
zornění, které je třeba dodržet pro sdě-
lení požadovaných informací.

předně je třeba uvést, že se nejedná 
o  situaci, na  niž dopadá ustanovení § 57 
daňového řádu, které upravuje informač-
ní povinnost orgánů veřejné moci vůči 
správcům daně. zákonem stanovené 
podmínky ochrany při poskytování infor-
mací jsou respektovány ve  smyslu § 52 
odst. 5 písm. a) daňového řádu, jsou-li po-

skytovány informace úřední osobě téhož 
nebo jiného správce daně pro výkon jeho 
pravomoci. nicméně odkaz na nepřiléha-
vé zákonné ustanovení nemá vliv na  zá-
konnost požadavku v situaci, kdy obecní 
a  městské úřady vykonávají působnost 
v oblasti správy daní. 

klíčovou roli hraje povaha nedoplatku, 
pro který je dlužník obecním či městským 
úřadem vymáhán. z  tohoto důvodu je 
nutné vždy uvádět v  žádosti o  poskyt-
nutí informací konkrétní specifikaci 
nedoplatku tak, aby byla zřejmá kom-
petence obecního či městského úřadu, 
jakožto správce daně. pokud nebude ne-
doplatek dostatečně identifikován ze stra-
ny obecního či městského úřadu, je orgán 
finanční správy nucen zahájit řízení k  od-
stranění vad podání podle § 74 daňového 
řádu, což ve svém důsledku zatíží adminis-
trativně obě strany.

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

zdroj: Generální finanční ředitelství

Informace k poskytnutí údajů z evidence daní
obce a města jsou správci některých daní a místních poplatků a dle zákona mají po-
vinnost zajistit jejich výběr a vymáhat nedoplatky. k vymožení nedoplatku mohou 
mimo jiné využít informace z evidence daní dotazem k finančnímu úřadu na přepla-
tek na daních u dlužníka. Důležité je, aby obecní a městské úřady přesně specifiko-
valy v žádosti o poskytnutí informací konkrétní nedoplatek (například na místním 
poplatku ze psů apod.), aby byla zřejmá kompetence obecního či městského úřadu 
jakožto správce daně.



Co nového v rámci projektu odpovědný zastupitel

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

V červnu proběhlo v ostravě  
historicky první setkání zastupitelů  
v rámci „Dnů zastupitelů“

zatímco setkávání starostů probíhá, ať již 
na  úrovni orp nebo regionů, zastupitelé 
různých obcí v území nemají běžně příleži-
tost diskutovat společně záležitosti a  pro-
blémy, které obce v  rámci daného regionu 
spojují nebo řeší. proto byla v  projektu, 
po vzoru norské asociace místních a regio-
nálních samospráv ks, vytvořena platforma 
pro výměnu zkušeností a učení, v rámci níž 
bude pilotně zorganizováno pět setkání za-
stupitelů z  jednotlivých regionů s  názvem 
„Dny zastupitelů“. v  rámci těchto setkání 
bude zastupitelům umožněno sdílet příkla-
dy z praxe, navzájem se od sebe učit a hle-
dat společnou řeč, popřípadě konkrétní ře-
šení problémů společných pro daný region. 

Úterní odpoledne, 9. června 2015, pak 
patřilo v  prostorách seminárního centra 
akademie v  ostravě realizaci historicky  
1. setkání zastupitelů napříč městy a  ob-
cemi v  rámci moravskoslezského kraje. se-
tkání se zúčastnilo 39 zastupitelů z různých 
obcí celého regionu a společně vedli diskusi 
nad aktuální problematikou moravskoslez-
ského regionu. Hlavním tématem setkání 
v  ostravě bylo řešení tématu „situace za-
městnanosti a podpory podnikání v morav-
skoslezském kraji z pohledu měst a obcí čr“.

vlastní Den zastupitelů byl koncipován for-
mou moderované diskuse a  byl rozdělen 
do  dvou částí. zastupitelé v  rámci první 
části vedli diskusi s přítomnými hosty ohled-
ně problematiky zaměstnanosti, podpory 
podnikání, vzniku sociálního podniku a pro-
hloubení spolupráce mezi obcemi, státem 
a  soukromým sektorem v  oblastech, které 
by mohly vést ke  snížení nezaměstnanosti 
v  moravskoslezském kraji.  Druhá část Dne 
zastupitelů byla následně věnována prezen-
taci na  téma problematika nového občan-
ského zákoníku ve  vztahu k  tématům řeše-
ným na úrovni zastupitelů obcí. byla vedena 
interaktivní formou, kdy jednotliví zastupite-
lé mohli v průběhu prezentace klást otázky 
a volně diskutovat s přednášejícím odborní-
kem na  problematiku nového občanského 

zákoníku mgr.  ludvíkem matouš-
kem. na  výše zmíněná témata dis-
kutovali se zastupiteli zástupci státní 
správy ing. arch. yvon Jungová, ředi-
telka krajské pobočky Úp čr v ostra-
vě, a mgr. ingrid Štegmannová, ph.D., 
ředitelka odboru kanceláře ministra 
mpsv čr. Dále se setkání zúčastnili 
a do diskuze přispěli zástupkyně ne-
ziskového sektoru bc. Jana Juřenová, 
msc., ředitelka liGy, o. p. s., zástupce 
soukromého sektoru Jakub matei- 
ciuc, zástupce společnosti mateiciuc, 
a. s., a zástupce sdružení pro rozvoj morav-
skoslezského kraje ing. petr czekaj, tajemník 
moravskoslezského paktu zaměstnanosti.
v rámci projektu mají být zrealizována ješ-
tě další čtyři setkání zastupitelů z  různých 
regionů. realizace těchto setkání je pláno-
vána na září a říjen 2015. o konkrétních ter-
mínech a  místech konání Dnů zastupitelů  
budete informováni na  webových strán-
kách projektu (www.odpovednyzastupitel.
cz) v průběhu července.   

Nově uveřejněné vzory smluv 
a podání dle nového občanského 
zákoníku 

Na  stránkách projektu www.odpovedny-
zastupitel.cz jsou průběžně zveřejňová-
ny vzory smluv, dokumentů a podání dle 
nového občanského zákoníku, např. zápis ze 
zasedání zastupitelstva, rozhodnutí staros-
ty o  pozastavení výkonu usnesení, Dohoda 
o skončení nájmu bytu, smlouva o smlouvě 
budoucí kupní na movité věci, smlouva o vý-
prose, zřízení komise rady, Generální plná 
moc, pachtovní smlouva – pozemek, usne-
sení prodej nemovité věci, smlouva o  po-
skytnutí veřejné finanční podpory a  další, 
poskytnutí dotace do 50 000 kč (včetně) ra-
dou, směnná smlouva – směna nemovitých 
věcí… celkem bude připraveno 150 vzorů.

Přímo v obcích probíhají „Vzdělávací 
semináře pro zastupitele“ 

•	 Nabídnout	 lze	 individuální	 koncepci	 dle	
požadavku obce, termín a  čas realizace 
semináře se vždy přizpůsobuje obci a je-
jím zastupitelům. 

•	 Seminář	 je	 složen	 ze	 dvou	 bloků,	 každý	
po 3–4 hodinách. 

•	 Semináře	vedou	lektoři,	kteří	mají	praktic-
ké zkušenosti na  úrovni komunální poli-
tiky a  byli pro tento vzdělávací program 
speciálně vyškoleni.

•	 V případě	 zájmu	o uspořádání	 semináře	
ve  vaší obci, městě, mikroregionu nebo 
Dso nás neváhejte kontaktovat na  tel.: 
730 894 888!

•	 Podmínka	 pro	 realizování	 kurzu	 –	 mini-
mální počet 15 účastníků 

Dosud bylo realizováno 32 seminářů z plá-
novaných 60.

bezplatná právní poradna 

po  celé trvání projektu je k  dispozici pro 
vás bezplatná právní poradna, telefonické 
dotazy v pracovní dny od 12 do 20 hodin 
na  tel.: 226  257  505, e-mailové nebo pí-
semné dotazy poradna@odpovednyza-
stupitel.cz.

E-learningové vzdělávání

•	 E-learningové	 vzdělávání	 v  oblasti	 pro-
blematiky nového občanského zákoníku 
(noz) – tři moduly v různých úrovních ob-
tížnosti (základní, pokročilý a speciální)

•	 e-learningový	kurz	je	akreditovaný	Minis-
terstvem vnitra a lze jej započítat do prů-
běžného vzdělávání úředníků a  vedou-
cích úředníků, a to v rozsahu 10 hodin pro 
základní modul, 11 hodin pro pokročilý 
a 11 hodin pro speciální modul. 

Mgr. Jan Mareš, manažer pro vzdělávání
Lada Fógelová, DiS., projektová manažerka

Lada Fógelová, DiS., projektová manažerka
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Díky meziobecní spolupráci by měla vzniknout  
společná centra služeb

třetí setkání motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů projektu svazu měst a obcí čr na podporu meziobecní spolupráce se 
koncem června a začátkem července konala v olomouci, plzni, praze a brně. zúčastnily se jich více než dvě stovky lidí z celé české 
republiky. Jednali o aktuální meziobecní spolupráci a o tom, co se bude dít během pokračování projektu do letošního 30. listopadu. 
na setkání v praze se mluvilo zejména o administrativní podpoře malých obcí, zaměstnanosti a podpoře podnikání. 

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

Do projektu se od začátku v květnu 2013 
zapojilo 186 území tvořených více než 5000 
městy a obcemi z celé české republiky. Díky 
jejich aktivitě byly mimo jiné analyticky 
zmapovány situace v jednotlivých územích 
a společně se hledala řešení, jak problema-
tické oblasti řešit. výsledky jsou součástí 
souhrnných analyticko-strategických ma-
teriálů zveřejněných na www.obcesobe.cz. 

v prodloužené části, schválené řídicím or-
gánem – ministerstvem práce a sociálních 
věcí letos na jaře, pokračuje téměř 180 úze-
mí. Hlavním tématem třetích setkání moti-
vujících starostů tak bylo právě prodloužení 
projektu. Jeho klíčovými tématy jsou mimo 
jiné financování a podpora spolupráce 
měst a obcí, přenos zkušeností ze zahraničí, 
právní a legislativní souvislosti meziobecní 
spolupráce či řízení kvality veřejné správy. 
vznikla také platforma efektivní meziobec-
ní spolupráce umožňující přímou komuni-
kaci s aktivními zástupci území. zabývá se 
administrativní podporou činnosti přede-
vším malých obcí či zaměstnaností a pod-
porou podnikání jako průřezovými téma-
ty, která si v první části projektu vyžádala  
území.

Díky projektu tak dnes na řadě míst české 
republiky zvažují nebo se už přímo chystají 
otevřít společná centra služeb, která by za-
jišťovala servis samosprávám. na provozu by 
se měly společně podílet dobrovolné svaz-
ky obcí (Dso). s přípravou takových center, 
která by měla hlavně malým obcím usnadnit 
život, co se týče administrativy, včetně práv-
ních a finančních aspektů bude pomáhat 
tým lidí z projektu na podporu meziobec-
ní spolupráce v rámci prodloužené části. 
inspirací může být například poradenské  
a servisní centrum Dso tišnovsko, které 
se za účasti zástupců projektu na podporu 

meziobecní spolupráce otevřelo 27. dubna 
2015 na obecním úřadě v předklášteří.  

projekt na podporu meziobecní spolupráce 
realizuje svaz. Je financovaný z evropského 
sociálního fondu (esf) prostřednictvím 
operačního programu lidské zdroje a za-
městnanost (op lzz). informace o fondu 
najdete na www.esfcr.cz, o projektu na 
www.obcesobe.cz. 

Mgr. Štěpánka Filipová
manažerka publicity  

a mediální zastoupení Svazu

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

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

pora-rozvoje-meziobecni-spoluprace-v-cr-v-ramci; 
l Webové stránky projektu: www.obcesobe.cz. 
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Kdo se zasadil o vytvoření Evropské 
charty?

chartu vytvořila rada evropských samo-
správ a regionů (cemr), což je největší sdru-
žení místních a  regionálních samospráv, 
které sdružuje 150 000 místních samospráv 
ze 41 států evropy. cemr sepsal chartu 
ve  spolupráci s  21 evropskými partnery, 
jedním z nich byl i svaz měst a obcí čr.

Jak Evropská charta vznikla a jaký byl 
další vývoj?

v  roce 2005 probíhal v  cemru projekt 
„město pro rovnost“, jehož cílem bylo 
shromáždění případů nejlepších praktik 
genderové rovnosti v evropských místních 
samosprávách. tento projekt získal i pod-
poru evropské komise. v  rámci projektu 
byla sestavena metodologie pro pomoc 
místním představitelům a představitelkám 
v  dosažení skutečné rovnosti v  jejich ob-
cích. na konci projektu byl vytvořen návrh 
evropské charty pro rovnost žen a  mužů 
na úrovni života ve městech a obcích.
v roce 2006 byla charta zveřejněna na val-
ném shromáždění cemr v innsbrucku. v le-
tech 2006–2008 probíhal projekt, v  jehož 
rámci byla charta přeložena do  všech ev-
ropských jazyků. v těchto letech byla nově 
vzniklá charta představována municipali-
tám. v roce 2009 došlo k vytvoření nástro-
jů pro pomoc signatářům s  implementací 
charty v  jejich samosprávách. v  roce 2011 
vznikla observatoř, jejímž úkolem je pomá-
hat samosprávám dosáhnout cílů definova-
ných chartou a vytvořit tak místní politiku 
rovných příležitostí žen a mužů.

Co je obsahem Charty?

text charty se skládá ze tří částí. první 
část předkládá šest základních principů 

rovných příležitostí žen a  mužů. prvně 
je zde stanoveno, že rovnost žen a mužů 
představuje základní právo. Dále upo-
zorňuje na  nezbytnost postavit se ko-
lektivní diskriminaci a  znevýhodňování. 
třetím principem je uznání vyrovnaného 
zapojení žen a  mužů v  rozhodování jako 
předpoklad demokratické společnosti. 
čtvrtým principem je nutnost potírat 
a  odstraňovat genderové stereotypy. 
za  páté apeluje na  nezbytnost integro-
vat genderová hlediska do všech činností 
místní a  regionální samosprávy. Šestým 
principem je osvojení a  rozvíjení řádně 
financovaných akčních plánů a programů 
jako nutných nástrojů k prosazování rov-
nosti žen a mužů.
Druhá část popisuje specifické kroky, k je-
jichž provedení se signatáři zavazují. prv-
ním z těchto kroků je informování cemru 
o  podepsání charty. následně signatáři 
pracují na  přijetí a  uskutečňování vlastní-
ho akčního plánu rovnosti, v rámci něhož 
mají být specifikovány cíle, priority a opat-
ření, dále zdroje financování a  termíny. 
Dalším krokem je diskuze a  šíření akční-
ho plánu na svém území. signatáři musejí 
také revidovat akční plán dle potřeb.
třetí část předkládá články charty, které 
odpovídají hlavním oblastem zodpověd-
nosti místních a  regionálních samospráv 
v  evropě. celkem se jedná o  30 článků, 
z nichž každý je doplněn o konkrétní příkla-
dy akce, kterou lze provést v dané oblasti. 
akční plán rovnosti v  dané obci však ne-
musí obsahovat všechny tyto články. každý 
signatář si sám určí vlastní priority a časový 
harmonogram pro jejich dosažení.

Kdo jsou signatáři Charty v Evropě 
a v České republice?

chartu již podepsalo celkem 1486 samo-
správ ze 32 států evropy. v  české repub-

lice chartu podepsaly zatím pouze čtyři 
z celkem 6253 obcí. signatářskými obcemi 
v české republice zatím jsou: milotice, staň-
kovice, záluží u berouna a praha 18.

Jak může být Charta pro vaši obec 
přínosná?

Řada obcí v  české republice již většinu 
principů obsažených v chartě uskutečňu-
je. přistoupení k chartě vyjadřuje oficiální 
souhlas obce s  představenými principy 
a  uznání jejich významu. prakticky signa-
tářská obec může pouze získat. podpisem 
charty obec získá pozitivní publicitu, pro-
tože vzhledem k  nízkému počtu signa-
tářských obcí v  české republice je každá 
další obec ve  středu velkého zájmu a  je 
jí věnována pozornost. Dále obec získá 
odbornou podporu a  velkou inspiraci ze 
strany cemru při vytváření akčního plánu 
rovnosti. podporu má obec i od národního 
koordinátora charty, jímž je svaz, na který 
je možné se obracet s  jakoukoliv žádostí 
o  pomoc. v  neposlední řadě může obec 
počítat i  s  podporou neziskových orga-
nizací, které se této oblasti věnují a  které 
také poskytnou pomoc, podporu a  inspi-
raci pro práci v obci.

Na koho se obrátit, máte-li zájem 
o bližší informace k Chartě?

plný text charty v českém jazyce nalezne-
te na  webových stránkách svazu (oblasti 
činnosti – rovné příležitosti). v  případě 
zájmu o  jakékoliv bližší informace k char-
tě či vašeho zájmu o podpis charty nevá-
hejte kontaktovat mgr. Gabrielu Hůlkovou 
z  kanceláře svazu: hulkova@smocr.cz, 
234 709 724.

Mgr. Gabriela Hůlková
odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu 

Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života  
ve městech a obcích

evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (dále jen „charta“) je dokument vytvořený radou 
evropských měst a regionů (cemr) v roce 2006 za podpory evropské komise. charta je adresována přímo místním a regionálním 
samosprávám evropy. podpisem charty se samosprávy veřejně formálně zaváží k principům rovnosti žen a mužů a k implementaci 
závazků nastavených v rámci charty v rozsahu svého území. charta povzbuzuje samosprávy k pozitivní činnosti v oblasti rovnosti 
žen a mužů na svém území a není právně závazná.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
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členové delegace nejprve navštívili brati-
slavský samosprávný kraj, kde s  nimi jed-
nali Gabriella németh, místopředsedkyně 
kraje (obdoba náměstkyně hejtmana), 
michaela Šopová, ředitelka odboru sociál- 
ních věcí kraje, a istván pomichal, zastupi-
tel bratislavského samosprávného kraje. 
na  tomto dopoledním jednání zástupci 
české a slovenské strany porovnávali úro-
veň legislativy a možnosti, které oba státy 
nabízejí pro uplatňování rovných příleži-
tostí. z  jednání vyplynulo, že některé ob-
lasti jsou lépe ošetřeny v  české republice 
a jiné na slovensku. rozhodně však každý 
ze států může u  toho druhého hledat in-
spiraci. 

Co je tedy v oblasti rovných  
příležitostí na slovensku jinak? 

slovensko nemá na rozdíl od čr (antidiskri-
minační zákon) žádný samostatný právní 
předpis k rovnosti pohlaví, přesněji k „rodo-
vej rovnosti“, což je pojem užívaný na slo-
vensku pro oblast rovných příležitostí. slo-
vensko nemá ani žádného ministra, který 
by se problematice rovných příležitostí 
věnoval. v  české republice má toto téma 
v  gesci Jiří Dienstbier, který je ministrem 
pro lidská práva, rovné příležitosti a legisla-
tivu. Data z oblasti rovných příležitostí sbírá 
na slovensku ministerstvo práce, sociálních 
věcí a rodiny. mají tak k dispozici větší po-

čet oficiálně sbíraných dat, než jsou sbírány 
v české republice.

rodiče dětí do  tří let mohou na  sloven-
sku od  letošního roku využívat legislativní 
novinku, která jim velmi usnadní návrat 
do  zaměstnání. rodič na  slovensku může 
čerpat rodičovský příspěvek do tří let věku 
dítěte. nově je zavedeno, že pokud na-
stoupí do  zaměstnání dříve než ve  třech 
letech věku dítěte, může od státu dostávat 
finanční podporu na  hlídání dítěte. tyto 
peníze může rodič dle vlastní volby využít 
buď na  úhradu nákladů na  pobyt dítěte 
v  soukromé školce, nebo na  hlídání dítěte 
prarodiči.

od  roku 2016 by na  slovensku měl začít 
platit nově přijatý „sociální balíček“, v  je-
hož rámci dojde k  navýšení příspěvku pro 
matky na mateřské dovolené ze 60 % výše 
jejich platu na 75 %. Dále dojde i k navýšení 
částek rodičovského příspěvku. na sloven-
sku mají rodiče nárok také na  příspěvek 
na úhradu jeslí.

Co dělá v oblasti „rodovej rovnosti“ 
bratislavský samosprávný kraj?
kraj umožňuje svým zaměstnancům různé 
způsoby slaďování pracovního a rodinného 
života. 
vůči občanům se zaměřují především 
na  pomoc ženám vystaveným domácímu 

násilí. pro ženy vystavené domácímu násilí 
a jejich děti kraj s podporou z norských fon-
dů buduje speciální tzv. bezpečné domy. 
kraj také finančně podporuje vznik nových 
míst ve školách, ačkoliv to nepatří mezi je-
jich povinnosti.

Diskuse o rovných příležitostech 
na půdě zMos

odpoledne byli delegáti přijati u  partner-
ské organizace združenie miest a  obcí 
slovenska, kde se diskutovalo o  praktické 
implementaci principů rovných příležitos-
tí na  slovensku. na  úvod vystoupil milan 
muška, výkonný ředitel zmos, který zdů-
raznil význam tématu rovných příležitostí 
a  konstatoval, že mu dosud na  slovensku 
ani v  české republice není věnována do-
statečná pozornost. rudolfina voleská, 
odborná garantka oblasti rovných příleži-
tostí v kanceláři českého svazu, představila 
projekt Ženy a  muži v  rovnováze a  situaci 
v rovném zastoupení žen a mužů na místní 
úrovni na úrovni obcí a měst v české repub-
lice. Další příspěvek přidal bruno konečný, 
vedoucí legislativní sekce kanceláře zmos. 
ten uvedl, že gender mainstreaming není 
na  zmos prioritním tématem. nicméně 
na celostátní úrovni je na slovensku schvá-
lena strategie a  akční plán pro oblast rov-
ných příležitostí. mezi hlavní podporovaná 
témata zde patří zvyšování kapacit mateř-
ských škol a slaďování pracovního a rodin-
ného života. 

následně vystoupila viera petrášová z  vi-
diecky parlamentu na  slovensku (vipa), 
která se zaměřuje na odstraňování stereo- 
typů na  slovenském venkově. na  sloven-
sku žije na venkově více než 50 % obyvatel, 
a to často v odlehlých horských oblastech. 
samospráva zde nahrazuje i  sociální práci, 
která pro obyvatele není dostupná. snaží 
se proto bourat stereotypy a  aktivizovat 
muže k  práci v  „ženských“ profesích, jako 
je například ošetřovatelství a  sociální prá-
ce, které jsou zde potřebné. Dále pomáhá 
ženám z  hor se získáním zaměstnání, což 
je zde obtížné. zároveň poskytují podporu 
ženám zažívajícím domácí násilí a pomáhají 
jim řešit situaci, kdy jsou vystavovány násilí. 

Jak jsou principy rovných příležitostí uplatňovány  
na slovensku?

ve dnech 25. až 27. května 2015 se v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze uskutečnila studijní cesta do bratislavy, které se zú-
častnilo deset zástupců obcí a dva zástupci kanceláře svazu. cílem této cesty bylo získat informace o tom, jak jsou rovné příležitosti 
mužů a žen v obcích uplatňovány u našich sousedů, na slovensku.
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Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

v  řešení situace jim mnohdy brání stereo-
typy a tradice přetrvávající v těchto komu-
nitách. Jak se snaží na  slovensku bojovat 
proti domácímu násilí a  násilí páchanému 
na ženách, poté přiblížila viera petruchová.  

olga Gyarfasova, fakulta sociálnych a eko-
nomických vied univerzity komenského 
v  bratislavě a  expertka pro oblast rovných 
příležitostí pro institut pro veřejné otázky, 

představila situaci 
žen ve slovenské po-
litice. v  samosprá-
vách na  slovensku 
jsou ženy zastou-
peny pouze z  19 %, 
není zde ani jedna 
hejtmanka kraje. vy-
rovnanější zastou-
pení má slovensko 
pouze v  evropském 
parlamentu, kde že- 
ny tvoří 38 %. Žád-
ná politická strana 

na  slovensku nemá vnitrostranické kvóty 
pro sestavování kandidátek. také na  slo-
vensku není žádná nezisková organizace, 
jejíž hlavní náplní by bylo právě vyrovna-
né zastoupení žen a mužů v politice (v čr 
je tato oblast hlavním tématem organiza-
ce fórum 50 %). agenda lidských práv je 
na  slovensku bezprizorní, nespadá pod 
žádné ministerstvo a  není tak politickou 
prioritou.

alexandra ostertagová z  neziskové orga-
nizace aspekt v dalším příspěvku předsta-
vila jejich aktivity a  projekty. mají vlastní 
knižní edici, v rámci níž představují témata 
z  oblasti rovných příležitostí, o  kterých se 
ve společnosti diskutuje. mají tak publikace 
například o  ženách v  politických funkcích, 
o  tom, jak volební systém státu ovlivňuje 
zastoupení žen v politice, a další. 

anna klimáčková z  narodneho centra pre 
rovnost prilezitosti nastínila, jak na  slo-
vensku funguje gender mainstreaming 
ve vztahu k trhu práce a jaké projekty reali-
zují narodne centra pre rovnost prilezitosti 
ve  spolupráci s  místními samosprávami. 
mezi tři jejich klíčová témata patří domácí 
násilí, rovnost příležitostí a  trh práce, ro-
dina a  společnost. spolupracují s  obcemi 
na  konkrétních projektech a  soustředí se 
především na venkovské oblasti, které jsou 
vzdálenější od všeho dění, které jsou nejví-
ce opomíjeny a kde leží největší nevyužitý 
potenciál obyvatel.

Vy se ptáte, my odpovídáme

n	Je starosta povinen plnit úkoly, kterými ho pověři-
lo zastupitelstvo obce? 

ano, povinnost starosty plnit úkoly, které mu uloží zastupi-
telstvo obce lze dovodit z § 83 odst. 1 zákona o obcích, podle 
kterého člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se za-
sedání zastupitelstva obce a plnit úkoly, které mu tyto orgány 
uloží.

n	Má právo obec zasáhnout do sousedského sporu, 
kdy jeden ze sousedů trpí nadměrným hlukem, 
který pochází od druhého ze sousedů?

Je-li jeden ze sousedů nadměrně obtěžován tzv. imisemi druhé-
ho souseda, jde o typický občanskoprávní spor. takovým obtě-
žováním může být mimo hluku například i různý odpad, stékání 
vody, nepřiměřené množství kouře, prachu, zápachu, otřesů 
nebo stínění. podstatným kritériem je, že dochází k omezování 

nad míru přiměřenou místním poměrům. obec do sousedských 
sporů nemá pravomoc vstupovat. obtěžovaný soused se musí, 
není-li možná domluva, obrátit žalobou na  soud. Dochází-li 
však k překračování hygienických limitů hladiny hluku, může se 
soused obrátit na krajskou hygienickou stanici. 

n	Při podzimních komunálních volbách jsme v naší 
obci vybírali zastupitele ze tří kandidátek, zastu-
pitelstvo má 15 členů. V těchto dnech odstupuje 
ze zastupitelstva zastupitel. Kdo z náhradníků 
postoupí na jeho místo?

problematika nastupování náhradníků v  případě, kdy se 
uprázdní mandát v zastupitelstvu obce, je upravena ustanove-
ním § 56, resp. § 45 odst. 5 zákona č. 491/2001 sb., o volbách 
do  zastupitelstev obcí a  o  změně některých zákonů. Dojde-li 
tedy k  uprázdnění mandátu v  zastupitelstvu obce, nastupu-
je za  člena tohoto zastupitelstva náhradník z  kandidátní listi-

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.



ny téže volební strany, a  to podle pořadí podle pravidel § 45  
odst. 5 zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

n	Který orgán obce může rozhodovat o uzavírání 
mandátních smluv, není-li volena rada? 

podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona o  obcích je radě obce 
vyhrazeno rozhodování o všech věcech, které nespadají do vy-
hrazené působnosti jiného orgánu. v obcích, kde není rada, vy-
konává tuto pravomoc starosta. Jelikož uzavírání mandátních 
smluv není svěřeno jinému orgánu, jde tedy o  pravomoc sta-
rosty, nevyhradilo-li si rozhodování o  mandátních smlouvách 
zastupitelstvo obce.

n	Kdo povoluje sjezd např. k rekreačním objektům? 
Je potřeba souhlas zastupitelstva obce?

z hlediska zákona o pozemních komunikacích je třeba povole-
ní příslušného silničního správního úřadu (tj. obecního úřadu 
obce), má-li jít o  sjezd na  komunikaci místní. pro sjezd na  ko-
munikaci účelovou žádné povolení nutné není. současně zbu-
dování sjezdu nebude zpravidla podléhat stavebnímu povolení 
ani ohlášení. má-li být sjezd zbudován na  obecním pozemku, 
stavba sjezdu se zpravidla stane součástí obecního pozemku, 
ve prospěch vlastníka nemovitosti pak bude vhodné zřídit slu-
žebnost (věcné břemeno) cesty. Žádné z těchto právních jedná-
ní není vyhrazeno zákonem zastupitelstvu, v obci bez rady tak 
může rozhodnout i sám starosta.

n	Kdy má obec sjednat nájemní smlouvu a kdy 
smlouvu pachtovní? Je určujícím kritériem typ 
pozemku podle katastru nemovitostí?

rozdíl mezi pachtem a nájmem je v hospodářském účelu. ná-
jemce má právo pozemek pouze užívat (např. rekreace, sklado-
vání). pachtýř může z pozemku brát plody a užitky (pěstování 
a  sklízení plodin). pokud tedy obec pozemek poskytuje pro 
účely zemědělského hospodaření, měla by sjednat smlouvu 
pachtovní.

n	Jsme obec do 200 obyvatel a budeme realizovat 
zakázku řádově ve statisících korun. Vyplývají 
z tohoto pro obce nějaké povinnosti ve smyslu 
zveřejňování smluv či finančního objemu zaká-
zek?

od 30. 6. 2012 platí nový § 147a zákona č. 137/2006 sb., o veřej-
ných zakázkách, podle kterého je povinností zadavatele zveřej-
nit na  profilu zadavatele smlouvu na  veřejnou zakázku (včetně 
všech změn a  dodatků), a  to včetně veřejných zakázek malého 
rozsahu, kde cena zakázky přesahuje 500.000,- kč bez DpH. (pro-
filem zadavatele se myslí webová stránka, jejíž adresa je zapsána 
ve  věstníku veřejných zakázek a  která splňuje určité vyhláškou 
dané technické parametry.) Další povinnosti zveřejňování (zve-

řejnění konečné zaplacené ceny a  seznamu subdodavatelů) se 
na zakázky malého rozsahu nevztahují.

n	Může uvolněný starosta zároveň působit v ob-
chodní společnosti jako jednatel? Tato společnost 
není s danou obcí v žádném vztahu ani obchod-
ním ani majetkovém. Nenašel jsem zákaz tohoto 
souběhu, ale chtěl bych se ujistit, zda je můj názor 
správný, případně zda danou problematiku upra-
vuje i jiná právní norma než jen zákon o střetu 
zájmů.

zákon o střetu zájmů ani jiný právní předpis nevylučují souběh 
funkcí uvolněného starosty a  jednatele obchodní společnosti. 
Je však nutné, v souladu se zákonem o střetu zájmů, tuto sku-
tečnost oznámit v rámci oznámení o činnostech (§ 9).

n	zaměstnanec obce byl starostou vyslán na služeb-
ní cestu. Jízda autem by byla drahá a dotyčný má 
možnost dopravit se na místo autobusem. z výše 
uvedeného důvodu starosta nařídil jízdu autobu-
sem. zaměstnanec prohlásil, že pojede autem. Je 
možnost zaměstnanci proplatit jízdné autobusem 
v ceně obvyklého jízdného, i když nedoloží jízden-
ky od autobusu?

Jestliže s tímto postupem předem zaměstnanec i zaměstnava-
tel souhlasili, jde o  situaci, kterou zákoník práce předpokládá 
(§ 157 odst. 2) a proplacení jízdného za autobus možné je i bez 
doložení ceny jízdenkou (cena jízdného by pak měla být spo-
lehlivě zjištěna – od dopravce, z internetu apod.)

n	Na základě čeho můžeme vyplácet odměny členům 
komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva? Výši je-
jich odměn schválila rada. Můžeme je vyplácet jen 
na základě vzniku jejich mandátu, daného usne-
sením rady? (V podstatě ve stejném režimu jako 
u zastupitelů.) Nebo s nimi máme uzavřít dohodu 
o provedení práce, případně, zda jde o závislou 
činnost a tedy dohodu o pracovní činnosti?

odměny za členství v komisi (výboru) je možné osobám, které ne-
jsou členy zastupitelstva obce, vyplácet pouze na základě přísluš-
ného usnesení zastupitelstva nebo rady obce. platí tedy obdobné 
principy, jako v případě osob, které jsou členy zastupitelstva obce. 
uzavírání např. dohody o provedení práce není na místě.

n	Může být předsedou kulturního výboru občan 
obce, který není zastupitelem?

nikoliv, zákon o  obcích v  § 117 odst. 4 jasně stanovuje: „Před-
sedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li 
o předsedu osadního výboru.“  obdobné omezení ovšem neplatí 
pro předsedy komisí.
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Vaše  názory

oDMĚŇoVÁNÍ zasTuPITELŮ
Jedním z témat celostátní finanční konference, která se konala počátkem prosince loňského roku, bylo i odměňování zastupitelů. 
zamýšlený nový způsob odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků představil delegátům konference to-
máš pösl z odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra. shrnutí jeho vystoupení jsme zveřejnili v ins č. 1/2015 na 
str. 11. na tento příspěvek, ale nejen na něj, reaguje starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef zoser.

vážení kolegové,

vyšetřil jsem čas na  písemnou reakci, tý-
kající se zpráv o  neustálém zvyšování 
průměrných výdělků v rámci čr, které ale 
nekorespondují s platovou politikou uplat-
ňovanou v posledních zhruba sedmi, osmi 
letech vůči nám starostům. než jsem svá 
sdělení stačil odeslat, tak nám vláda ploš-
ně údajně na základě kompromisu zvýšila 
od dubna platy o 3,5 %. to je ty platy, které 
jsme začali pobírat před těmi sedmi, osmi 
lety, ty platy, které nám před zhruba pěti 
lety snížila o  5 %, aby nám je v  loňském 
roce dorovnala zpět. to vše v  době, kdy 
klesá počet „chudých“ a  nezadlužených 
obcí hlavně zásluhou větší zodpovědnosti 
vedení jednotlivých radnic a  dvou změn 
v ruD, které pomohly téměř všem obcím, 
až na malé výjimky.

těch 3,5 % není mnoho, to se vskutku vlá-
da po  osmi letech nepředala (tímto zvý-
šením nedochází ke  zvyšování schodku 
státního rozpočtu). to vše proto, že odvá-
díme špatnou práci? myslím si, že ne. nebo 
z toho důvodu, že nemáme odbory (máme 
ale například smo čr) a  nekřičíme jako 
soudci, lékaři a další jiní, nebo proč?

Jsem starostou 25 let nepřetržitě. staros-
tuji v obci s více jak 600 obyvateli a co mě 
vadí ještě víc než výše našich platů, jsou 
rozdíly mezi platy starostů obcí do  veli-
kosti zhruba dvou tisíc obyvatel v  porov-
nání se starosty větších a  velkých měst, 
kdy hlavním kritériem pro stanovení výše 
mzdy je počet trvale bydlících obyvatel, 
odstupňovaný podle mého názoru politic-
kým klíčem. často navštěvuji starosty vět-
ších měst s desítkami i stovkami úředníků 
za zády, takže mohu dlouhodobě porovná-
vat. Jsem přesvědčen, že to na malých rad-
nicích máme mnohdy o něco těžší než naši 
kolegové ve  městech. nechci podrobně 
popisovat, jak se liší naše práce od  práce 
městských kolegů, většina z nás to ví. sta-
čí jeden malý příklad. v případě nějakého 
průšvihu na obci je starosta velkého měs-
ta povolán do krizového štábu a společně 

s  vyškolenými úředníky 
(zvláštní způsobilost) řeší  
vzniklou situaci. staros-
tové malých obcí se po-
volají sami, navléknou 
holiny, vezmou lopatu 
a za pomoci hasičů nebo 
občanů jdou na to.
Jedná se o postřeh z mého 
„zaujatého“ pohledu ně-
kolikrát potvrzeného již 
mnoha nezaujatými lid-
mi. my, starostové malých 
obcí, si nezasloužíme, dle 
mého názoru, až tak velký rozdíl v  platech 
v  porovnání se starosty větších a  velkých 
měst. neříkáme, že by neměli pobírat větší 
plat. zcela jistě to nemají ani oni lehké, ale 
nastavené rozdíly se mi zdají nespravedlivé. 

většina z  nás též tuší, proč tomu tak je. 
prostě si to prosadili partaje pro své stra-
nické starosty, kterých je ve městech pod-
statně větší procento na postech starostů 
než v  menších obcích, kde nás je většina 
nezávislých. Jenže doba se mění. pokud se 
někdo domnívá, že starostu na malé obci 
zvládne kde kdo a ve městech pouze stra-
ník s  vyšším vzděláním, tak to zase není 
pravda. u malých obcí to již po tom všem, 
co bychom měli zvládat, neplatí. a jak tedy 
motivovat například občany s vysokoškol-
ským vzděláním na malé obci, aby kandi-
dovali na starostu za menší plat a podstat-
ně více odpracovaných hodin?

na  druhé straně se domnívám, že by se 
obec, která není schopna ze svého rozpoč-
tu zaplatit svého starostu na plný úvazek, 
přičemž si práce většiny neuvolněných 
starostů hrozně vážím, měla spojit s  větší 
obcí. Domnívám se totiž, že se vše, co je 
od  nás požadováno, v  takovém případě 
nedá po  práci stihnout, a  jak se po  tom 
všem dá koncepčně řešit rozvoj samotné 
obce, nechápu. sám jsem na radnici denně 
10-12 hodin denně. k tomu mám placené-
ho místostarostu a  dalších deset zaměst-
nanců na  plný úvazek, dále dvanáct pra-
covníků na vpp a nestíháme. 

v  lednovém čísle ins 
jsem si v  této souvislosti 
přečetl článek o  tom, že 
se snad zvažuje možnost 
legálního udělení mimo-
řádných odměn za  dob-
rou práci ve  vedení rad-
nic. konečně!
v  článku je též zmínka 
týkající se sjednocení 
výše odměn při skončení 
funkčního období a také 
nároků na  odměny (od-
stupné) v  případě vzdá-

ní se nebo odvolání z  funkce v  průběhu 
funkčního období. uvedené mě zajímá, 
neboť jsem se osobně rozhodl, že po   
25 letech starostování na konci letošního 
roku (rok po  nabytí mandátu v  sedmém 
volebním období po sobě), poté co v obci 
zhruba dokončíme „obnovu venkova“, 
dobrovolně předám mandát mladšímu 
kolegovi.

Jako déle pracující důchodce chci dal-
ší etapu, tj. rozvoj naší obce, přenechat 
mladším, ale z  citovaných řádků zmíněné-
ho článku cítím, že by se mohlo takovéto 
dobrovolné odstoupení z  funkce potkat 
s určitou sankcí, týkající se nároku na od-
stupné při zániku mandátu. nebo se pletu? 
také se domnívám, že by odměna za délku 
nepřetržitého starostování měla být více 
odstupňována, tzn., že by neměla být stej-
ná pro starosty s nepřetržitým mandátem 
v délce trvání pět nebo například patnáct 
let, tak jak tomu je v současnosti (odstup-
né bych vyplácel až po absolvování mini-
málně dvou po  sobě jdoucích volebních 
období).

z výše uvedeného je patrné, že by komora 
obcí, ale i  svaz jako takový, měl poněkud 
zvýšit svůj tlak na  vládu, aby se v  řešení 
této problematiky vyrovnal s  již zmíněný-
mi odbory silně lobbujícími za platy svých 
členů v jiných odvětvích.

Josef Zoser
starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
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běs, děs, šikana. příslušný výbor senátu výše uvedená slo-
va ve  svém usnesení sice doslova nepoužil, ale jeho vyjádření  
z 10. června je ve výše uvedeném smyslu jednoznačné a pro vlá-
du, zodpovědná ministerstva a  další kontrolní orgány doslova 
zdrcující.

o co šlo? město chrastava realizovalo v letech 2009 až 2010 do-
tační akci eu nazvanou rtn-terminál. vše bylo v pořádku, čtyři 
kontroly byly spokojené. zato ta pátá v létě roku 2013 popřela své 
vlastní předchozí výsledky. kvůli tomu, že jsme u uchazečů po-
žadovali zkušenost s menší dotační akcí eu, bylo výběrové řízení 
s rekordním počtem 16 účastníků, při kterém došlo k rekordnímu 
snížení ceny, označeno za  diskriminační. Dostali jsme nařízení 
vrátit dotaci a ještě nám bylo vyměřeno penále 31 milionů korun. 
nakonec nám bylo sice sníženo (museli jsme odvést 0,8 mil. kč), 
ale i tak jsme podali odvolání, které leží již 16 měsíců u odvolací-
ho orgánu (odbor 12 mf) bez jeho jakékoliv reakce. 

kromě toho jsem však napsal 8. prosince 2014 otevřený dopis 
premiérovi české republiky, kde jsem na našem i na dalších pří-
kladech poukázal na systematickou nezákonnost používanou při 
kontrolách kontrolními orgány. ta spočívá v  tom, že se dle ofi-
ciálního nařízení ministerstva financí ignoruje Úřad pro ochra-
nu hospodářské soutěže, který má přitom ze zákona jako jediný 
právo rozhodnout, zda byl při výběrovém řízení spáchán správní 
delikt. Jiné orgány si o tom ze zákona ani nesmějí vytvořit úsu-
dek. a tak se vymyslela následující neuvěřitelná „finta“ založená 
na  protimluvu: při zadání veřejné zakázky došlo k  diskriminaci, 
kterou ale nebyl a  ani nemohl být ovlivněn výběr nejvhodněj-
ší nabídky. protože nebyl a  ani nemohl být ovlivněn výběr nej-
vhodnější nabídky, nebyl spáchán správní delikt. protože nebyl 
spáchán správní delikt, nemusí o tom rozhodovat ÚoHs. pokud 
o tom již ÚoHs rozhodl se závěrem, že správní delikt spáchán ne-
byl (bez nálezu), vyjde to nastejno. protože však došlo k diskrimi-
naci, je použití dotace na všechny správně vykonané práce správ-
ně vybraným zhotovitelem na dávno realizované akci porušením 
rozpočtové kázně a příjemce dotace musí dotaci vrátit. 

otevřeným dopisem se zabýval výbor pro územní rozvoj, veřej-
nou správu a životní prostředí horní komory parlamentu. a  ten 
po několikaměsíční práci přijal usnesení, kde mj. konstatoval, že 
z  předložených materiálů je zřejmé, že případ obce chrastava 
není ojedinělý a  že vykazuje celou řadu znaků nedobré praxe. 
výbor senátu dále v usnesení uvedl, že považuje za neuspoko-
jivou a  neudržitelnou dosavadní praxi dublujících a  nekoordi-

novaných kontrol na  jednu akci, 
navíc dle různých metodik a pra-
videl. za neudržitelnou považuje 
výbor senátu situaci, kdy jsou po-
skytovatelem dotace vydávána 
stanoviska a rozhodnutí, která se 
následně mění nebo nejsou po-
važována za  závazná, případně 
jsou zpochybňována. za neudrži-
telné považuje dále výbor senátu 
neúměrné trestání za  bagatelní 
nedostatky bez ohledu na to, zda 
byl naplněn cíl dotace. stejně tak situaci, kdy jednotlivé orgá-
ny státní správy nerespektují bez zjevného důvodu stanovisko 
ÚoHs, neboť takový postup rozvrací systém právní jistoty. a také 
to, že kontroly probíhají zpětně s několikaletým odstupem a ni-
koli v období, kdy je možné chyby a nedostatky ještě odstranit. 

výbor senátu ve svém usnesení požaduje zásadní změny v celém 
kontrolním a auditním systému české republiky a pověřuje svého 
předsedu předložením tohoto usnesení mj. i premiérovi. 

nutno zdůraznit, že výbor hlasoval pro usnesení jednomyslně, 
hlasy senátorů všech politických stran zastoupených v  tomto 
výboru senátu, tj. čssD, ano, kDu-čsl, oDs, top 09, stan, sz 
a ssčr. a to samo o sobě podtrhuje vážnost a neudržitelnost sou-
časného stavu více než spousta slov. 

Michael Canov
Chrastava, Starostové pro Liberecký kraj 

V Informačním servisu č. 5/2015 jsme vás informovali o společném projektu Svazu a Lidových novin na-
zvaném Starostové píší noviny. Projekt vznikl na základě přesvědčení obou partnerů, že starostové „mají 
co říct“. Zapojila se do něho již řada starostů, příspěvek starosty města Chrastavy si na stránkách našeho 
zpravodaje můžete přečíst i vy. Tématem byly kontroly.

Téma příspěvku je vždy zveřejněno v Lidových novinách, které dostáváte v den vydání seriálu na radnici, 
najdete ho ale i na webu Svazu, kde získáte i informace, jak se do projektu zapojit.

Jak se u nás kontrolují dotace?  
běs a šikana, pravil senát
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Co nového ve Sbírce zákonů – květen–červen 2015

n zákon č. 103/2015 sb., kterým se mění zák. č. 406/2000 sb.,  
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,  
a zákon č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů

 Účinnost od 1. července 2015
nová úprava se týká energetických průkazů a povinnosti jejich 
zpracování při prodeji či pronájmu budov nebo jejich částí. po-
vinnost se nevztahuje na budovy postavené před rokem 1947 
nebo na kulturní památky či budovy v památkové zóně. 

n zákon č. 127/2015 sb., kterým se mění zák. č. 247/2014 sb., 
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změ-
ně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 sb., o daních  
z příjmů

 Účinnost od 4. června 2015
novela upravuje i tzv. lesní školky včetně daňového zvýhodnění 
rodičů.

n zákon č. 104/2015 sb., kterým se mění zák. č. 67/2013 sb., 
kterým se upravují některé otázky související s poskyto-
váním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 
prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 sb., o pod-

mínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetic-
kých odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů

 Účinnost od 1. ledna 2016
novela upravuje rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu 
a zároveň zavádí pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním, 
což v případě nájemců obecních bytů znamená např., že pokud 
neuvedou změnu počtu osob dle tohoto zákona, mohou dostat 
pokutu až 50 kč za každý i započatý den prodlení.

n Vyhláška č. 147/2015 sb., kterou se mění vyhláška Minis-
terstva vnitra č. 326/2000 sb., o způsobu označování ulic  
a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu 
použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech 
ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování 
přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel,  
ve znění vyhlášky č. 193/2001 sb.

 Účinnost od 1. července 2015
novela obsahuje legislativně-technické úpravy.

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

Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů

první zasedání kontrolního výboru v novém složení po Xiv. sně-
mu svazu zahájil dosavadní předseda michal maják, který také 
nové členy výboru seznámil se způsobem práce výboru. kancelář 
svazu pak požádal o přípravu nového jednacího řádu, který bude 
korespondovat s přijatými stanovami. a hned následovala vol-
ba nového předsedy výboru. na návrh členky výboru Jarmily 
pavlíkové byl na tento post znovuzvolen Michal Maják, starosta 
města Jiříkov. místopředsedou výboru se pak stal pavel pikrt, za-
stupitel města příbram.
Další část programu jednání probíhala již standardně, projed-
návány tedy byly materiály připravené na zasedání rady svazu 
– viz str. 3–5. výbor vzal na vědomí stav členské základny, prů-
běžnou informaci o realizaci svazových projek-
tů, informace k programovému období 2014+ 
pro čerpání evropských fondů a rovněž termí-
ny zasedání předsednictva a rady. pozornost 
soustředil samozřejmě nejvíce na materiály 
ekonomické povahy, tedy především na zprávu 
o hospodaření svazu k 1. čtvrtletí roku 2015. s 
výsledky hospodaření přítomné členy seznámil 
předseda svazu Dan Jiránek. konstatoval, že 
kladný výsledek hospodaření je dán především 
úhradou členských příspěvků a blíže okomento-
val některé položky rozpočtu. upozornil také, že 
schodek hospodaření kanceláře pro projekty a 
vzdělávání je způsoben doposud neschválenou 

poslední monitorovací zprávou. Dodal, že kancelář svazu ve 2. 
čtvrtletí tohoto roku odprodala druhé služební vozidlo, které 
měla v majetku, a v současné době místo dvou odprodaných vo-
zidel používá vozidla na operativní leasing. kontrolní výbor do-
poručil radě svazu zprávu o hospodaření schválit v předloženém 
znění. schválit doporučil i návrh na změnu rozpočtu prováděnou 
v souvislosti se změnou sídla svazu a návrh na úpravu rozpočtu 
pro rok 2015 v souvislosti s přidělením dotace na realizaci projek-
tu „Úloha místních samospráv v rozvojové spolupráci v kontextu 
eyD 2015“.
pozn.: před zahájením jednání výboru provedli Jarmila pavlíková 
a antonín Hroza kontrolu pokladny – bez závad.

Kontrolní výbor, 9. června 2015, Praha
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Jedním z hlavních bodů jednání rady dne 
12. června 2015 byla volba předsednictva 
svazu a  tedy i  předsedy a  místopředse-
dů. za  tímto účelem se před zasedáním 
rady sešly také jednotlivé komory, aby 
se domluvily na svých návrzích. na před-
sedu svazu komora měst a  komora obcí 
navrhla společného kandidáta, a  to 
mgr.  františka lukla, mpa, starostu měs-
ta kyjov. komora statutárních měst pak 
ze svých členů doporučila na  tento post 

martina zrzaveckého, primátora statutár-
ního města plzeň. všechny komory se ale 
shodly na kandidátovi na místopředsedu 
svazu pro evropské záležitosti. Důvěru 
všech si získal primátor statutárního měs-
ta karlovy vary ing. petr kulhánek. 

všechny komory pak jednaly také o svých 
kandidátech na  místopředsedy svazu, 
tedy zároveň předsedy komor. komora 
obcí doporučila radě, aby se místopřed-

sedou svazu za komoru obcí stal mgr. pa-
vel Drahovzal, starosta obce velký osek, 
komora měst ze svého středu navrhla 
ing.  vlastimila picka, starostu brandýsa 
nad labem-staré boleslavi, a komora sta-
tutárních měst se pak shodla na ing. mar-
tinu charvátovi, primátorovi statutární-
ho města pardubice. Jednotlivé komory 
navrhly také své členy do  předsednictva 
svazu a  zvolily si svá pracovní předsed-
nictva. 

Komory svazu jednaly před zasedáním Rady svazu 

Předsednictvo Komory obcí 
zvolené na jednání Komory obcí dne 11. června 2015 v Praze:

Předseda: 
Mgr. Pavel Drahovzal, 
starosta obce velký osek, středočeský kraj

1. místopředseda: 
Jiří Červenka, starosta obce blížejov, plzeňský kraj

2. místopředseda: 
Dagmar Novosadová, Dis., 
starostka obce kunín, moravskoslezský kraj

Členové: 
Karel Rejchrt, starosta obce božanov, královéhradecký kraj  
zdeněk Lév, místostarosta obce střítež nad ludinou, 
olomoucký kraj  
bohumil Škarpich, starosta obce rusava, zlínský kraj  
Mgr. Libor beránek, starosta obce sokolnice, Jihomoravský kraj  
Ivan hořínek, starosta obce Škrdlovice, kraj vysočina 
Ing. Michaela Matoušková, starostka obce Řečany n/l., 
pardubický kraj 
Ing. Pavel branda, místostarosta obce rádlo, liberecký kraj 
alena Knobová, starostka obce liběšice, Ústecký kraj

Mgr. Vladislava Chalupková, starostka obce Drmoul, 
karlovarský kraj  
Ing. Pavel Kašpárek, starosta obce Úsilné, Jihočeský kraj 

V Předsednictvu Svazu bude Komoru obcí zastupovat: Mgr. Pavel 
Drahovzal, Jiří Červenka, Dagmar Novosadová a Karel Rejchrt.
Josef Bezdíček, bývalý starosta obce Čermná nad Orlicí a předseda 
Komory obcí, byl jmenován čestným předsedou Komory obcí s hla-
sem poradním.

Předsednictvo Komory měst 
zvolené na jednání Komory měst dne 12. června 2015 v Praze:

Předseda: 
Ing. Vlastimil Picek, 
starosta města brandýs n. lab.- stará boleslav, středočeský kraj

Členové: 
Mgr. František Lukl, starosta kyjova, Jihomoravský kraj
Ing. Mgr. Petr Tojnar, starosta města Dobruška, 
královéhradecký kraj
bc. František Kučera, starosta města kamenický Šenov, 
liberecký kraj
Jaroslav zedník, starosta města česká třebová, pardubický kraj
Ing. Pavel smolka, starosta města vítkov, moravskoslezský kraj
Jiří Čunek, starosta města vsetín, zlínský kraj
Mgr. zdeněk brož, starosta města Šumperk, olomoucký kraj
Ing. Lukáš Vlček, starosta města pacov, kraj vysočina
Mgr. zdeněk Pištora, starosta města postoloprty, Ústecký kraj

zdeněk Mráz, místostarosta města třeboň, Jihočeský kraj
alexandr Terek, starosta města Horní slavkov, karlovarský kraj
zatím nezvolen – Plzeňský kraj
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Výzvy • nabídky • oznámení

Předsednictvo Komory statutárních měst 
zvolené na jednání Komory měst dne 12. června 2015 v Praze:

Předseda: 
Ing. Martin Charvát, primátor stat. města pardubice

Členové: 
Martin zrzavecký, 
primátor statutárního města plzeň
Ing. Petr Kulhánek, 
primátor statutárního města karlovy vary
Ing. Tomáš Macura, Mba, 
primátor statutárního města ostrava

v  červnu se uskutečnilo v  pořadí druhé jednání pracovní skupiny 
svazu pro rovné příležitosti, které inicioval projekt Ženy a muži v rov-
nováze, jehož je svaz partnerem. Hostem jednání byl zástupce od-
dělení pro rovné příležitosti Úřadu vlády mgr.  radan Šafařík, který 
informoval členy komise o činnosti oddělení a aktuální agendě, kte-
rou řeší. odbor koordinuje agendu rovnosti, připomínkuje materiály, 
které jsou projednávány vládou, a koordinuje koordinátory rovných 
příležitostí. na  mezinárodní úrovni odbor monitoruje dodržování 
mezinárodních úmluv v  oblasti rovnosti žen a  mužů, jako je např. 
istanbulská úmluva k prevenci násilí na ženách, kde čr je bohužel 
jedna z posledních pěti zemí eu, které ji zatím nepodepsaly. v nápl-
ni činnosti je také připomínkování návrhů vznikajících na úrovni eu. 
v současné době je aktuální návrh směrnice ek k rovnému zastoupe-
ní žen a mužů v orgánech obchodních společností, ke kterému čr 
vydala negativní stanovisko. Dále se připravuje odpověď na  veřej-
nou konzultaci ek k strategii rovných příležitostí po r. 2015.
členové pracovní skupiny také projednali výstupy kvantitativní ana-
lýzy zastoupení žen ve  vedení obcí a  krajů, kterou vypracovalo fó-
rum 50 % v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze. analýza bude 
oficiálně veřejnosti představena na společné tiskové konferenci fóra 
50 % a svazu dne 2. července, kde za svaz vystoupí předsedkyně pra-
covní skupiny pro rovné příležitosti květa Halanová. obecně platí, že 
čím větší město a rozpočet, tím je menší podíl žen v zastupitelstvech 

a radách. přítomní poukázali na fakt, že zájem žen-političek o vstup 
do politiky i na místní úrovni je nižší a je problém získat dostatečný 
počet žen na kandidátní listiny. příčinou může být nižší sebevědomí 
žen nebo nedostatečné rodinné zázemí pro výkon veřejné funkce.

na  programu jednání bylo také projednání návrhu akčního plánu 
svazu pro rovné příležitosti, který bude po zaslání připomínek před-
ložen předsednictvu svazu ke schválení. akční plán bude vodítkem 
pro činnost svazu v oblasti rovných příležitostí pro následující dva 
roky a bude také konkretizovat prioritu svazu k prosazování rovných 
příležitostí, která byla schválena Xiv. sněmem svazu.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti, 16. června 2015, Praha

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

n o z n Á m e n í 
oživení starých budov a veřejného prostoru ve městech a obcích
v  letošním roce svaz měst a  obcí 
čr již podruhé pořádá vlastní se-
minář na  mezinárodním staveb-
ním veletrhu for arcH, nad kte-
rým převzal záštitu.  
seminář proběhne 17. září 2015 
od 10:00 do 13:00 hodin a je určen 
zástupcům měst a  obcí. letošní téma  oživení starých budov 
a veřejného prostoru ve městech a obcích otevře otázky pláno-

vání a  výstavby, dotkne se mož-
ností regenerace území v  cent-
rech měst ve vztahu k regulačním 
plánům či možností oživení tzv. 
brownfields v obcích. 
program semináře a  registrace 
budou včas zveřejněny na  webu 

www.smocr.cz. vstup na  seminář je v  rámci čestné vstupenky 
na veletrh, kterou vám po registraci doručíme. 
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n v ý z v a 
máte u vás průmyslovou zónu? Dejte to vědět mpo.

na svaz se obrátilo ministerstvo průmyslu a obchodu se žádostí 
o spolupráci při mapování průmyslových zón v české republice. 
ministerstvo chce vytvořit seznam průmyslových zón a připravi-
lo pro to speciální dotazník, který najdete na našich stránkách 
(rubrika oblasti činnosti  správa obce). Údaje, které poskytnete, 
jsou velmi důležité v souvislosti s budoucí státní podporou prů-
myslových zón.   
velikost rozvojových ploch by měla být minimálně 30 ha. Dále by 
se mělo jednat o území stabilizované územním plánem s určením 

pro umisťování objektů průmyslové výroby nebo skladování ane-
bo rozvojové plochy, které zatím územním plánem stabilizované 
nejsou.
vaše návrhy včetně vyplněného dotazníku by ministerstvo při-
vítalo do 14. srpna 2015. posílejte je, včetně případných dota-
zů, na mgr. Jana Hanu z odboru inovačního podnikání a investic 
ministerstva průmyslu a obchodu (telefon: 224 853 279, mobil:  
725 526 615, e-mail: hana@mpo.cz) nebo na ing. terezu valáško-
vou (telefon: 224 853 211, e-mail: valaskova@mpo.cz).

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

n o z n Á m e n í 
soutěž „Úřad roku Půl na půl“ má své vítěze 

Dne 4. června 2015 se na ministerstvu vnitra 
konal již 8. ročník konference „rovné příle-
žitosti“. součástí konference bylo i vyhlášení 
výsledků soutěže „Úřad roku půl na půl – re-
spekt k  rovným příležitostem“. tuto soutěž 
pořádalo ministerstvo vnitra již devátým 
rokem, a  to ve  spolupráci s  partnerskými 
organizacemi alternativa 50+, fórum 50 % 
a  Gender consulting. v  rámci této soutěže 
jsou pravidelně hodnoceny úřady, které nej-
lépe splňují požadavky rovných příležitostí 
pro muže a ženy nebo vycházejí vstříc zne-
výhodněným skupinám obyvatel. odborná 
porota ocenila dvanáct nejlepších ve  čty-
řech kategoriích. celkem se do soutěže při-
hlásilo 64 úřadů.

Vítězné úřady 9. ročníku soutěže:
Krajské úřady
1.  krajský úřad kraje vysočina 
2.  krajský úřad Jihomoravského kraje
3.  krajský úřad zlínského kraje 

obce III. typu 
1. Úřad městské části praha 18  
2. magistrát města mostu  
3. městský úřad prachatice 

obce II. typu 
1. městský úřad Jílové u prahy  
2. městský úřad benešov nad ploučnicí  
3. městský úřad bor 

obce I. typu 
1. obecní úřad kamýk nad vltavou  
2. obecní úřad otice 
3. městský úřad kunovice 

svaz se v  rámci projektu Ženy a  muži 
v rovnováze zapojil jak do přípravy soutě-
že, tak i do konference půl na půl. v rámci 
8. ročníku soutěže Úřad roku půl na  půl 
navrhnul svaz spolu s  fórum 50 % pod-
statné změny v soutěžním dotazníku pro 
obce a  kraje. Díky navrženým změnám 

jsou dotazníky stručnější, přehlednější 
a  srozumitelnější. ale také přinášejí pro 
obce edukaci a inspiraci pro možná opat-
ření v  oblasti podpory rovných příleži-
tostí uvnitř i  vně obecního úřadu. Díky 
úpravě dotazníku také budou lépe vyu-
žity a zhodnoceny informace, které obce 
v dotazníku vyplnily. právě na základě in-
formací z  dotazníků vytvoří svaz během 
léta kvalitativní analýzu uplatňování rov-
ných příležitostí v obcích.

na  konferenci rovné příležitosti dne  
4. června 2015 za  svaz vystoupila květa 
Halanová, předsedkyně pracovní skupiny 
pro rovné příležitosti svazu a  nově zvo-
lená členka předsednictva svazu, s  pří-
spěvkem k  evropské chartě za  rovnost 
žen a  mužů na  úrovni života ve  městech 
a obcích. Více o Evropské chartě se dočtete 
v samostatném článku na straně 13 tohoto 
čísla INSu.

n v ý z v a 
chcete na vašem úřadě zorganizovat seminář na téma  
„Držitelé mezinárodní ochrany“?

Úřad vysokého komisaře osn pro uprchlíky a organizace pro po-
moc uprchlíkům zorganizují na  vaše přání přímo na  vašem úřadě 
bezplatné školení, jehož hlavním obsahem je:
•	 Ukotvení	pojmu	uprchlík – držitel mezinárodní ochrany
•	 Postavení	držitele	mezinárodní	ochrany	v České	republice
•	 Fungování	Státního	 integračního	programu	a možnost získání 

finančních prostředků pro obce
•	 Přístup	ke státnímu	sociálnímu	zabezpečení
•	 Uznávání	vzdělání	a dokumentů	

seminář je určen všem zájemcům z řad zaměstnanců státní správy 
a samosprávy a úspěšně se konal již v řadě měst, včetně hl. m. prahy. 
Jeho účelem je zvýšení profesních kompetencí zaměstnanců veřej-
né správy, prohloubení jejich odborných znalostí a  ujasnění práv 
a povinností držitelů mezinárodní ochrany. cílem semináře je před-
cházet případným nedorozuměním. 
v  případě vašeho zájmu kontaktujte andreu Špirkovou (andrea.
spirkova@opu.cz, 730 158 779), která s vámi domluví veškeré další 
podrobnosti.
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klíčový zákon pro všechna města a obce se po letech konečně 
dočkal dalšího komentářového zpracování. zejména u takto 
komplexní normy, jež upravuje základy fungování obce, a to jak 
v samostatné, tak i přenesené působnosti, tedy zejména činnost 
orgánů obce a jejich členů, jejich vzájemné vztahy, jakož i prin-
cipy nakládání s majetkem obcí či otázky kontroly a dozoru nad 
jejich činností, nelze vystačit s prostým textem zákona. k jeho 
správné aplikaci je naprosto nezbytná znalost účelu jednotli-
vých ustanovení, provázanost s dalšími právními předpisy, jakož 
i rozhodovací praxe soudů a správních orgánů v případech, kdy 
zákon mlčí nebo připouští různý výklad. vezmeme-li navíc v po-
taz pravidelnou obměnu zastupitelstev a úředního aparátu obcí, 
tedy těch, kteří zákon aplikují nejčastěji, je význam komentova-
ného znění neoddiskutovatelný.

autoři více než třísetstránkové publikace rozebírají jednotlivá 
ustanovení zákona o obcích, a to v jeho aktuálním znění (po no-
vele zákonem č. 24/2015 sb.). komentář jednotlivých paragrafů 
je zpracován v osvědčené struktuře – za komentáři k jednotli-

vým odstavcům se nachází přehled 
judikatury, tedy soudních rozhodnutí 
vztahujících se k dané problemati-
ce, eventuálně seznam stanovisek  
a metodických materiálů, přehled 
souvisejících ustanovení (seznam 
čísel a názvů paragrafů) zákona, pře-
hled souvisejících právních předpisů 
a odkaz na literaturu.

komentář je zaměřen na každodenní 
praktické používání, a to se zřetelem 
k tomu, že čtenář zpravidla nebude 
právně vzdělán. to se mimo jiné odráží v tom, že klade důraz pře-
devším na praktickou aplikaci ustanovení, méně prostoru je pak 
věnováno teoretickým východiskům úpravy. v některých přípa-
dech pak bude nezbytné, aby se čtenář seznámil nejen se samot-
ným textem komentáře, ale i s připojenými výkladovými stano-
visky či judikaturou, z níž je uvedena pouze ta nejdůležitější.
vzhledem k významu zákona o obcích, aktuálnosti publikace  
a zaměření na co nejširší okruh čtenářů z prostředí místní samo-
správy lze pořízení komentáře vřele doporučit, neboť odpoví na 
většinu běžných otázek souvisejících s aplikací zákona a v ostat-
ních případech navede na příslušné zdroje.

n o z n Á m e n í 
porota soutěže stavba roku 2015 zahájila hodnocení

Dne 1. července začaly tradiční „cesty poroty“, na  kterých budou 
porotci soutěže stavba roku 2015 hodnotit všechny přihlášené 
projekty z  české republiky i ze zahraničí. 
okruh začíná v praze a mezi prvními zastávkami bude například po-
lyfunční objekt QuaDrio, nově prodloužená trasa metra a, trojský 
most, rozhledna tachov vysoká či národní centrum zahradní kultu-
ry v kroměříži. Úkolem odborníků bude vybrat z přihlášených sta-
veb ty, které postoupí do užšího výběru. ten porota oznámí v září 
na slavnostním nominačním večeru stavba roku 2015. 

letošní 23. ročník soutěže stavba roku je z  hlediska počtu přihlá-
šených projektů nejúspěšnějším v celé své historii. počet přihlášek 
se vyšplhal na  číslo 72, což je o  20 % více, než je průměrný počet 
přihlášených za každý rok. této nejprestižnější soutěži na poli čes-
ké architektury poskytuje záštitu svaz měst a  obcí. Jejím hlavním 
organizátorem je každoročně nadace abf pro rozvoj architektury 
a stavitelství. 

kromě rekordního počtu přihlášek, jsou dalším velkým úspěchem 
letošního ročníku soutěže také celkové proinvestované náklady při-
hlášených staveb. ty činí 42 miliard, což je podle výsledků průzkumu 
nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 10 % veškerých prosta-
věných finančních prostředků v  české republice za  rok. přihlášky 
pro letošní ročník byly otevřeny od dubna do začátku června. Šanci 
na ocenění nejprestižnější soutěže českého stavebnictví mají stavby 
nové i  rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, 
úpravy krajiny, bytové i  nebytové budovy, dopravní a  inženýrské 
stavby i zcela specifická stavební díla. titul stavba roku bude porota 
opět udělovat pěti stavbám, a to bez rozlišení pořadí a kategorií.

V soutěži Stavba roku 2014 bylo oceněno 5 staveb, mj. jeden rodinný 
dům a Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi.




