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Milí čtenáři, 
také se vám zdá, že sotva uklidíte stromek, 
už abyste nakupovali dárky na  další váno-
ce? Že se doba mezi Štědrými dny zkracuje 
a dvanáct měsíců uteče jako nic? rychleji čas 
běží, když máte hodně práce. nám ve svazu 
tak poslední rok doslova prosvištěl. plněním 
úkolů ve prospěch vás, našich členů.
zabývali jsme se třeba dotacemi z evropské 
unie. usilovali jsme o to, aby v programovém 
období 2014–2020 bylo dostatek peněz pro 
města a obce všech velikostí. Díky společné-
mu úsilí jsou nyní samosprávy příjemci prak-
ticky ve všech programech. nejvýznamnější 
je integrovaný regionální operační program, 
dále operační programy Životní prostředí, 
zaměstnanost a výzkum vývoj a vzdělávání. 
na  tzv. územní dimenzi lze využít celkem  
200 mld. kč. ne vždy jsou sice opatření navr-
hovaná pro obce a města vhodná, ale jedná-
ním s ministerstvy se snažíme situaci zlepšit. 
velkým tématem byla i  duplicita, často do-
konce multiplicita, kontrol, kterým podléhají 
města a  obce. a  to by se ještě měly rozšířit 
pravomoci nejvyššího kontrolního úřadu! 
snažili jsme se vysvětlit, že je třeba nejdřív 
udělat v kontrolách pořádek – různé orgány 
totiž kontrolují samosprávy na totéž s různý-
mi a, jak potvrzují soudy, často nesprávnými 
výsledky. města a obce se kontrolám nebrá-
ní, požadují však jednu kontrolu konečnou, 
jejíž závěry by respektovaly i další subjekty. 
Jako červená nit se rokem 2015 táhla i bez-
pečnost a sociální stabilita. logicky jsme tedy 
posílili spolupráci s ministerstvem vnitra, aby 
v krizových situacích měli starostové co nej-
dříve dostatek informací. představitelé měst 
a  obcí tak budou dostávat sms zprávy pří-
mo z  integrovaného záchranného systému, 
do kterého je zapojena policie i hasiči. také 

jsme poukazovali na  to, že sociální bydlení 
nemá být automaticky nárokové, ale musí 
zohledňovat konkrétní stav lidí, kteří se ocitli 
v obtížné životní situaci. někteří se tam totiž 
dostali nezaviněně a  sami změnu nezvlád-
nou – například senioři či samoživitelky s ma-
lými dětmi, které málokdo zaměstná. nejen 
s nimi je třeba pracovat komplexně, přijmout 
taková opatření, aby si udrželi pracovní návy-
ky, nerezignovali na své místo v životě a pří-
padný sociální byt nebrali jako definitivní ře-
šení. Jde o dostupné bydlení, které má lidem 
pomoci, když jsou v nouzi, ale nezakonzervo-
vat jejich stav.
snažili jsme se rovněž bránit vylidňování 
venkova. poukazovali jsme na to, že ve ves-
nicích musí zůstat zachovány nejen poštovní 
služby. pomoci může franšízový projekt poš-
ta partner, který podporujeme. obce také 
chtějí společně řešit odpadové hospodářství, 
školství, sociální služby, administrativu apod. 
ostatně letošní rok byl i ve znamení našeho 
projektu na  podporu meziobecní spoluprá-
ce. ten v listopadu skončil a potvrdil, že tato 
kooperace samospráv je efektivní a  inspira-
tivní cestou, jak zlepšit služby veřejnosti. 

průběžně jsme se také zabývali poplatky 
za  pozemky vyňaté ze zemědělského půd-
ního fondu. novela zákona je totiž zvýšila 
na  neúnosnou hranici, včetně těch pro ro-
dinné domy a veřejně prospěšné stavby. na-
štěstí se daří situaci měnit a stejně tak jsme 
dosáhli toho, že se nebudou rušit finanční 
úřady v  malých obcích. nechceme přece, 
aby se snížila dostupnost veřejných služeb. 
už tak na  mnoha místech chybí například 
lékaři. Jeden každý se musí starat o více než 
270 lidí, v průměru mu je víc než 54 let a víc 
lékařů odchází do  důchodu, než úspěšně 
absolvuje medicínu a atestace. proto voláme 
po změně. stejně tak jsme bojovali, a bude-
me i nadále, za změnu rozpočtového určení 
daní, financování dosud nepokrytých služeb 
v rámci přenesené působnosti, zavedení vý-
konového modelu financování, přijetí opat-
ření pro to, aby česká republika nezůstala 
na suchu, jasná pravidla pro zadávání veřej-
ných zakázek, podporu cestovního ruchu aj.
zmínil jsem jen několik kapek v pomyslném 
moři témat, která se týkají měst a obcí. legis-
lativní smršť z poslední doby je třeba zastavit. 
i to řeší naše nová rada a předsednictvo, kte-
ré máme od  letošního května, resp. června. 
snaží se, stejně jako my v  kanceláři svazu, 
dosáhnout toho, aby se vždy zohledňovaly 
potřeby a požadavky starostů i občanů. aby 
byl rok 2016 lepší než ten, který právě končí. 
aby se nám společně dobře žilo a každý den 
stál za to. Děkuji všem za spolupráci, podpo-
ru i společné úsilí. těším se na další. po váno-
cích, k nimž vám přeji pohodu, štěstí a zdraví. 
ať se daří nejen ve sváteční dny. 

Ing. Dan Jiránek
výkonný ředitel Kanceláře Svazu 
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l	Jak získat příspěvek ze SFDI 
na opatření zvyšující  
bezpečnost dopravy či  
na výstavbu cyklostezek?

 23. říjen 2015, Praha
ministerstvo dopravy ve spolupráci se sva-
zem a  asociací měst pro cyklisty uspořá-
dalo pro žadatele o příspěvek ze státního 
fondu dopravní infrastruktury (sfDi) v pro-
storách ministerstva dopravy konferenci 
„Jak získat příspěvek ze sfDi na  opatření 
zvyšující bezpečnost dopravy či na výstav-
bu cyklostezek“. zástupci sfDi představili 
aktuální pravidla pro poskytování příspěv-
ků na „cyklostezky a bezpečnost“ pro rok 
2016 a  následně zodpovídali jednotlivé 
dotazy účastníků. Ředitel sfDi zbyněk 
Hořelica také oznámil rozšíření konzultač-
ních dnů o pobočku sfDi v brně s ohledem 
na  téměř okamžité naplnění dříve vypsa-
ných termínů konzultací. za asociaci měst 
pro cyklisty byl představen koncept města 
s dobrou adresou a soutěž tady žiju. stát-
ní fond dopravní infrastruktury věří, že 
tyto prezentace příspěvkových programů 
a aktuálních pravidel povedou ke zvýšení 
počtu kvalitních projektů, které budou 
žádat o příspěvek ze sfDi. prezentace po-
užité na  konferenci najdete na  stránkách  
www.sfdi.cz v části aktuality pro příjemce. 

l	Nezapomeňte na kontrolní 
hlášení k DPH

 19. listopad 2015, Praha
Druhý a  také poslední workshop ke kont-
rolnímu hlášení k DpH se uskutečnil v po-
slanecké sněmovně parlamentu čr. stej-
ně jako na  minulém workshopu, který se 
konal 20. října 2015 v sídle svazu – viz INS  
č. 11/2015, str. 9, se účastníci seznámili s no-
vou povinností, tzv. kontrolním hlášením. 
kromě základních informací se dozvěděli 
praktické informace, jak kontrolní hlášení 
k DpH vyplnit, na co si dát pozor, aby je ne-
čekaly sankce, komu a jak hlášení podávat, 
jaké jsou lhůty atp. 
ostrá verze e-formuláře kontrolního hlá-
šení DpH bude od  1. ledna 2016 k  dispo-
zici na  Daňovém portále finanční správy 
čr v  aplikaci elektronická podání pro fi-
nanční správu (www.daneelektronicky.cz)  
od 1. ledna 2016 a také na webových strán- 
kách finanční správy čr: http://www.
financnisprava.cz v  rubrice Daně a  po-

jistné. pro širší veřejnost bude také 
zveřejněna prezentace z  workshopu.   
Dotazy může veřejnost směřovat na  ad-
resu: epodpora@fs.mfcr.cz a  od  1. 1. 2016 
bude zřízena i telefonní linka.

l	Navázali jsme spolupráci  
s Fórem cestovního ruchu ČR

 19. listopad 2015, Praha
předseda svazu františek lukl podepsal 
memorandum o  vzájemné spolupráci  
s  viliamem sivkem, zástupcem fóra ces-
tovního ruchu čr (fcr). podnětem bylo 
vzájemné jednání, kde bylo potvrzeno 
společné přesvědčení o  nutnosti aktivní 
spolupráce s  cílem zlepšení situace v  ob-
lasti cestovního ruchu. 

Hlavním problémem v  oblasti turismu je 
absence zákona o  podpoře cestovního 
ruchu, který by se týkal celého odvětví, 
a nedostatečná spolupráce podnikatelů se 
státem. podle svazu by se podpora cestov-
ního ruchu mohla zvýšit změnou rozpoč-
tových pravidel. samostatný zákon se totiž 
v  tomto volebním období nedá stihnout. 
navíc gesční ministerstvo pro místní roz-
voj před časem řeklo, že právní předpis 
zaměřený jen na  cestovní ruch nebude. 
napomoci celé situaci v oblasti cestovního 
ruchu by tedy mohla užší spolupráce fcr 
se svazem. v podepsaném memorandu se 
zdůrazňuje význam vytváření komplex-
ních smysluplných postupů a  strategií, 
které mají vést k  zlepšování podmínek 
a  zvyšování kvality služeb v  cestovním 
ruchu v souladu s koncepcí státní politiky 
cestovního ruchu v čr na období let 2014 
až 2020. Hlavním cílem je tedy dosaže-
ní pozitivních změn při řešení zásadních 

otázek souvisejících s  pod-
nikáním v  cestovním ruchu 
s  důrazem na  konkurence-
schopnost a  zaměstnanost. 
v memorandu byly vytyčeny 
zásady spolupráce a principy 
součinnosti i  rámcové formy 
podpory jak ze strany fóra 
cestovního ruchu, tak ze stra-
ny svazu.  
mimo jiné bylo dohodnuto, 
že do  svazové komise ces-
tovního ruchu bude přizván 
zástupce fcr, zástupci svazu 
a  fóra společně projednají 
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aktuální legislativu týkající se cestovního 
ruchu a  zvažuje se také konference pro 
starosty obcí cílená na osvětu a vylepšení 
vztahů mezi samosprávami a  podnikateli 
v cestovním ruchu.

l	Situace v regionální kultuře 
je neutěšená

 20. listopad 2015, Praha
předseda svazu františek lukl se sešel 
s  předsedou českomoravské konfedera-
ce odborových svazů Josefem středulou. 
Hlavním tématem jejich jednání byla neu-
těšená situace v  kultuře, a  to jak živé, tak 
neživé. zástupci odborů upozornili na pro-
blémy regionálních divadel včetně snah 
o  zrušení stálých souborů. uvedli, že nej-
větší vliv na kvalitu kultury v regionech má 
střídání politických reprezentací a  jejich 
měnící se názory na ekonomickou výnos-
nost kultury obecně. Diskutovala se i  si-
tuace knihoven, kde není sice takový tlak, 
nicméně platové ohodnocení zaměstnan-
ců je absolutně nedostatečné. Debata se 
dále vedla o možnosti zrušení nejnižší ta-
rifní tabulky, podle které jsou zaměstnanci 
v kultuře placeni, a o zvýšení platových ta-
rifů na příští rok, které nyní odbory vyjed-
návají s  vládou. zástupci odborů uvedli, 
že  budou projednávat na tripartitě státní 
závěrečný účet, a  to zejména z  hlediska 
potenciálních úspor pro další roky s tím, že 
budou požadovat posílení rozpočtu mini-
sterstva kultury na  rok 2017 a následující. 
v senátu také proběhne 12. ledna 2016 ve-
řejné slyšení ke kultuře, na kterém se bude 
projednávat především systémové finan-
cování. Jednání se za svaz zúčastnila květa 
Halanová, členka předsednictva svazu.

l	Na MF se jednalo o změnách  
v RUD, přišel i ministr Babiš

 23. listopad 2015, Praha
na  základě dlouhodobých snah svazu 
o  řešení záporného inkasa daně z  příjmu 
fyzických osob podávajících samostatně 
daňové přiznání (30% motivace) a otevře-
ní otázky dalších úprav zákona o  ruD se 
sešla na ministerstvu financí expertní sku-
pina. Jednání se zúčastnil i ministr financí  
andrej babiš. expertní skupina se před-
nostně zabývala motivačními prvky 
v ruD, ale prodiskutovány byly i další ná-
vrhy svazu, jako je například získání podí-

lu na  spotřebních daních (rozpočty mají 
dýchat stejně – státní i  obecní), zvýšení 
(navrácení) podílu na  DpH, získání peněz 
na meziobecní spolupráci (profesionaliza-
ci odborného zázemí dobrovolných svaz-
ků obcí).
k  řešení otázky tzv. motivace (záporného 
inkasa daně z  příjmu fyzických osob po-
dávajících samostatně daňové přiznání) 
navrhlo ministerstvo dvě varianty řešení:
1. varianta: přesun 30% podílu obcí 
na Dpfo z podnikání do sdílených daní + 
vázání podílu obcí a  krajů na  celkový vý-
nos Dpfo ze závislé činnosti,
2. varianta: přesun 30% podílu obcí 
na Dpfo z podnikání do motivační složky 
1,5 % + vázání podílu obcí a krajů na celko-
vý výnos Dpfo ze závislé činnosti.
za svaz se jednání zúčastnil starosta boža-
nova karel rejchrt, výkonný ředitel kance-
láře svazu Dan Jiránek, ředitel projektové 
kanceláře Jaromír Jech, vedoucí ekono-
mického odboru města karviná vladimír 
tvrdoň a  garantka finanční komise Jana 
chládková. 

l	Senátní výbor dal zelenou 
navýšení podílu na DPH  
pro obce!

 25. listopad 2015, Praha
výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu 
a  životní prostředí projednal návrh záko-
na, kterým se mění zákon č. 243/2000 sb.,  
o  rozpočtovém určení výnosů někte-

rých daní územním samosprávným cel-
kům a  některým státním fondům (zákon 
o  rozpočtovém určení daní), ve  znění 
pozdějších předpisů (senátní tisk č. 149). 
tento vládní návrh novely zákona o ruD 
(sněmovní tisk 416) navrhuje od  1. ledna 
2016 zvýšit podíl daňových výnosů kra-
jů na  DpH ze stávajících 7,86 % na  pů-
vodní procentní podíl krajů z  let 2005 až 
2011, tedy na 8,92 %. k tomu návrhu byly 
ve  sněmovně podány dva pozměňovací 
návrhy, které navracejí podíl na  výnosu 
z  DpH rovněž i  obcím. pro jejich podpo-
ru se však ve sněmovně nenašla odvaha, 
a  tak byl návrh novely zákona schválen 
v  původní podobě, ve  které doputoval 
do  senátu. aktivity k  navrácení podílu 
na DpH pro obce se ujal senátor miloš vy-
strčil, který podal pozměňovací návrh, jež 
předpokládá zvýšení podílu obcí na DpH 
od  1. 1. 2017 na  21,4 % a  od  1. 1. 2018 
na  23,58 %. senátní výbor na  16. schůzi 
konané usnesením č. 76 doporučil senátu 
parlamentu čr vrátit projednávaný návrh 
zákona poslanecké sněmovně s  pozmě-
ňovacími návrhy.

l	S Novým rokem se zvýší  
odměny zastupitelů

 26. listopad 2015, Praha
od  ledna 2016 se o  3 % zvýší odměny 
uvolněných zastupitelů. stejné navý-
šení odměn neuvolněných zastupitelů 
bude v  rukou zastupitelstva obce. vy-
plývá to z nařízení vlády, které na základě 
návrhu ministerstva vnitra schválil kabi-
net bohuslava sobotky. zvýšení platu za-
stupitelů, v  legislativě označovaných ja- 
ko odměny, svaz dlouhodobě požaduje. 
oceňuje letošní včasné projednání a zvý-
šení ohodnocení práce v  samosprávách, 
které přinese.
Dlouhodobým požadavkem svazu při-
tom je, aby valorizaci odměn zastupitelů 
stanovoval zákon. nemusela by se tak ka-
ždý rok řešit speciálním nařízením vlády, 
což by znamenalo jasná a předem známá 
pravidla i úsporu času na přípravu. poža-
davkem samospráv také je, aby zvyšová-
ní mzdových prostředků bylo provázané 
s platy v nepodnikatelské sféře. 

l	Kalkulačka RUD 2016
připravili jsme pro vás kalkulačku ruD s předpokládanými daňovými výnosy obcí v roce 
2016. Je aktualizována k 12. listopadu 2015, vstupní údaje o očekávaných příjmech vy-
cházejí z návrhu státního rozpočtu na rok 2016. najdete ji na našich webových strán-
kách v hlavním menu. 
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Předsednictvo Svazu
pŘeDseDnictvo svazu JeDnalo 12. listopaDu 2015 na Štrbském plese

Jednání předsednictva sva-
zu navázalo na  společné 
jednání s  předsednictvem 
zmosu, viz str. 10, 11, které 
se konalo tentokrát na  slo-
venské straně v hotelu patria 
na břehu Štrbského plesa. 

po  kontrole plnění úko-
lů a  schválení přijetí nově 
vstupujících obcí do  svazu 
(aktuálně má svaz 2645 čle-
nů s počtem obyvatel téměř 
8 200 000) podal ředitel pro-
jektové kanceláře svazu dal-
ší aktuální informace k  realizaci svazových projektů podpora 
meziobecní spolupráce a odpovědný zastupitel. Projekt Pod-
pora meziobecní spolupráce je v  závěrečné fázi, probíhají 
proto také závěrečná setkání s motivujícími starosty, závěrečná 
setkání s partnery projektu a pochopitelně i zevrubná kontrola 
veškerých finančních podkladů k  uskutečnění konečného vy-
účtování. probíhá rovněž kontrola poskytovatele dotace, tedy 
mpsv. v  rámci klíčové aktivity 12 stále pracuje platforma pro 
efektivní meziobecní spolupráci, která řeší nastavení budou-
cích center společných služeb obcí a konkrétní možnosti spolu-
práce v oblasti zaměstnanosti a souvisejících tématech. v rámci 
klíčové aktivity 13 pak byly odevzdány akční plány jednotlivých 
oblastí, které jsou zpracovávány. 
v  plném proudu realizace jsou klíčové aktivity projektu odpo-
vědný zastupitel. vytváří se webová platforma se vzory doku-
mentů a podání, které dodává advokátní kancelář kvb, jež vytváří 
také vzdělávací moduly se zaměřením na  postavení obcí podle 
nového občanského zákoníku, a  probíhají vzdělávací semináře 
pro zastupitele v  kombinaci s  organizováním „Dnů zastupitelů“. 
právní poradna, kterou zajišťuje také společnost kvb, rozšířila své 
služby i pro zaměstnance obcí, funguje i poradenství a metodická 
pomoc společnosti mepco v řízení rozvoje měst a obcí a nakládá-
ní s majetkem. Jmenované firmy byly vybrány na základě výbě-
rových řízení. předsednictvo vzalo podané informace na vědomí. 

nechyběly ani informace o tom, jak pokračují přípravné práce 
na  projektu Centra společných služeb obcí, jehož realiza-

ci schválila rada svazu a  poslední informace dostali členové 
předsednictva na  svém jednání v  kyjově – viz INS č. 11. Dopis, 
na základě kterého měly obce – dobrovolné svazky obcí vyjá-
dřit svůj zájem vstoupit do projektu, byl rozeslán 22. září. Dle 
dosavadní odezvy lze předpokládat, že se do  projektu zapojí 
80 až 100 svazků obcí (podrobněji viz také z jednání Kontrolního 
výboru, str. 22, 23).   

Další dva body jednání byly ekonomické povahy. předsednic-
tvo nejprve schválilo zprávu o  hospodaření svazu k  30. září 
2015 a  poté se podrobně věnovalo návrhu rozpočtu na  rok 
2016. bylo dáno několik podnětů. předně se jednalo o možnos-
ti refundace zahraničních aktivit prostřednictvím ministerstva 
zahraničních věcí, které podporuje i  řadu jiných neziskových 
organizací. členové předsednictva uvažovali také o  možnosti 
navýšit členský příspěvek, který setrvává ve stejné výši od roku 
2005, a to především za účelem možnosti poskytovat členským 
obcím více právních služeb. veškeré podněty k  navrženému 
rozpočtu byly zaznamenány, s  pozměňovacími návrhy bude 
předložen radě svazu. 

průběžnou informaci si členové předsednictva vyslechli také 
o startu čerpání finančních prostředků z evropských struk-
turálních fondů v  rámci nového programového období. vy-
psány byly první výzvy – viz str. 16, 17. termín pro předkládání 
integrovaných strategií bude znám po schválení metodického 
pokynu pro využití integrovaných nástrojů. ukončení výzvy 
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bude 15. února 2016. všechny aglomerace iti i iprÚ budou své 
strategie schvalovat na zastupitelstvech jednotlivých měst nej-
později v lednu.

předsednictvo svazu dále hodnotilo akční plán činnosti sva-
zu na období let 2015–2017, který byl z velké části projednán 
v  odborných komisích a  pracovních skupinách. až bude pro-
jednán i  ve  zbylých komisích, které zatím nezasedaly, bude 
předložen ke  schválení radě svazu. projednán byl také návrh 

na jmenování členů komisí (v návaznosti na nový jednací řád 
komisí – viz z jednání Předsednictva – INS č. 10, str. 7) a jmenováni 
byli jejich předsedové.

schváleny byly rovněž termíny zasedání Předsednictva 
a Rady na příští rok:
předsednictvo – 22. ledna, 15. dubna, 17. června. 23. září,  
11. listopadu
rada – 6. května, 2. prosince

Komora/komise/Ps Předseda Garant/ka
Referent/ka

zodpovědný člen  
Předsednictva svazu

bezpečnostní komise bc. antonín kuchař, kyjov
a.kuchar@mukyjov.cz, tel.: 518 697 592

mgr. miroslava sobková
barbora křemenová

ing. vlastimil picek 
brandýs n. l. – st. boleslav

bytová komise Dagmar novosadová, kunín
starosta@kunin.cz, tel.: 556 749 950

mgr. zdeněk mandík
barbora křemenová

mgr. pavel Drahovzal 
velký osek

Dopravní komise ing. Jaroslav vymazal, Jihlava
jaroslav.vymazal@jihlava-city.cz, tel.: 567 167 137

ing. Jana chládková
barbora křemenová

ing. martin charvát 
pardubice

energetická komise zdeněk mráz, třeboň
zdenek.mraz@mesto-trebon.cz, tel.: 384 342 116

ing. bc. barbora tomčalová
tomáš polák, Dis.

ing. martin charvát 
pardubice

expertní skupina  
manažerů iprm

ilona binhacková, kladno
ilona.binhackova@mestokladno.cz, tel.: 312 604 330

ing. mgr. adam vazač
barbora křemenová

ing. petr kulhánek 
karlovy vary

finanční komise ing. vladislav vilímec, kdyně
vilimec@radnice.kdyne.cz, tel.: 379 413 514

ing. Jana chládková
barbora křemenová

mgr. františek lukl, mpa 
kyjov

komise cestovního ruchu libor Honzárek, Havlíčkův brod
lhonzarek@muhb.cz, tel.: 569 497 128

mgr. lucie kořínková
tomáš fanta

ing. petr kulhánek 
karlovy vary

komise pro informatiku mgr. Jaroslav střelák, krumsín – pověřen řízením
starosta@krumsin.cz, tel.: 582 394 039

mgr. miroslava sobková
tomáš fanta

mgr. františek lukl, mpa 
kyjov

komise pro zahraniční  
spolupráci

ing. pavel branda, ph.D., rádlo
mistostarosta@radlo.cz, mobil: 777 066 112

mgr. Gabriela Hůlková
barbora křemenová

ing. petr kulhánek 
karlovy vary

komise životního  
prostředí

mgr. pavel Drahovzal, velký osek
starosta@velky-osek.cz, tel.: 321 795 523

ing. bc. barbora tomčalová
tomáš polák, Dis.

mgr. pavel Drahovzal 
velký osek

komora měst ing. vlastimil picek, brandýs n. l. – stará boleslav
vlastimil.picek@brandysko.cz, tel.: 236 909 140

mgr. zdeněk mandík
barbora křemenová

ing. vlastimil picek 
brandýs n. l. – st. boleslav

komora obcí mgr. pavel Drahovzal, velký osek
starosta@velky-osek.cz, tel.: 321 795 523

ing. bc. barbora tomčalová
tomáš fanta

mgr. pavel Drahovzal 
velký osek

komora statutárních měst ing. martin charvát, pardubice
martin.charvat@mmp.cz, tel.: 466 859 502

mgr. ludmila němcová
tomáš fanta

ing. martin charvát 
pardubice

kontrolní výbor michal maják, Jiříkov
starosta@jirikov.cz, tel.: 412 338 150

xxx
tomáš fanta xxx

kulturní komise mgr. květa Halanová, Jílové u prahy
starosta@jilove.cz, tel.: 241 021 909

mgr. Jindra tužilová
tomáš polák, Dis.

ing. vlastimil picek 
brandýs n. l. – st. boleslav

legislativní komise mgr. františek lukl, mpa, kyjov
starosta@mukyjov.cz, tel.: 518 697 401

mgr. ludmila němcová
tomáš polák, Dis.

mgr. františek lukl, mpa 
kyjov

pracovní skupina obcí ii ing. miroslav uchytil, chlumec nad cidlinou
starosta@chlumecnc.cz, tel.: 495 703 870

ing. Jana chládková
tomáš polák, Dis.

mgr. františek lukl, mpa 
kyjov

pracovní skupina obcí iii bc. petr tojnar, Dobruška
starosta@mestodobruska.cz, tel.: 494 629 643

ing. Jana chládková
tomáš polák, Dis.

ing. martin charvát 
pardubice

předsednictvo svazu mgr. františek lukl, mpa, kyjov
starosta@mukyjov.cz, tel.: 518 697 401

xxx
tomáš fanta

mgr. františek lukl, mpa 
kyjov

ps pro obecní policie petr kvaš, pardubice
petr.kvas@mppardubice.cz, tel.: 466 859 221

mgr. miroslava sobková
barbora křemenová

ing. martin charvát 
pardubice

ps pro povodně Jiří Hauzer, osečná
starosta.osecna@volny.cz, tel.: 485 179 628

mgr. miroslava sobková
barbora křemenová

ing. vlastimil picek 
brandýs n. l. – st. boleslav

ps pro problematiku  
sociálního začleňování

rnDr. petr pospíšil, zastávka
starosta@zastavka.cz, tel.: 546 429 048

mgr. miroslava sobková
tomáš polák, Dis.

ing. martin charvát 
pardubice

ps pro rovné příležitosti mgr. květa Halanová, Jílové u prahy
starosta@jilove.cz, tel.: 241 021 909

mgr. rudolfína voleská
barbora křemenová

ing. vlastimil picek 
brandýs n. l. – st. boleslav

ps pro strukturální politiku ing. petr osvald, plzeň
osvald@plzen.eu, tel.: 378 032 075

ing. mgr. adam vazač
barbora křemenová

ing. petr kulhánek 
karlovy vary

ps pro veřejné zakázky předseda zatím nezvolen mgr. zdeněk mandík
barbora křemenová

mgr. pavel Drahovzal 
velký osek

rada svazu mgr. františek lukl, mpa, kyjov
starosta@mukyjov.cz, tel.: 518 697 401

xxx
tomáš fanta

mgr. františek lukl, mpa 
kyjov

regionální komise bc. lukáš vlček, Dis., pacov
vlceklukas@seznam.cz, tel.: 565 455 164

ing. mgr. adam vazač
barbora křemenová

mgr. františek lukl, mpa 
kyjov

sociálně-zdravotní komise mgr. pavla Štrobachová, smečno
starostka@meusmecno.cz, tel.: 312 547 823

mgr. Jindra tužilová
tomáš polák, Dis.

ing. vlastimil picek 
brandýs n. l. – st. boleslav

Školská komise phDr. marcela Štiková, praha 15
stikovam@praha15.cz, mobil: 602 230 415

mgr. ludmila němcová
barbora křemenová

ing. vlastimil picek
brandýs n. l. – st. boleslav

výbor městských částí  
a obvodů

ing. arch. liana Janáčková
janackova@marianskehory.cz, tel.: 599 459 210

mgr. miroslava sobková
tomáš fanta xxx
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předsednictvo se také zabývalo přípravou projektu „Iniciativa 
na  podporu spolupráce českých a  norských samospráv“, 
k němuž výzvu vyhlásilo centrum pro zahraniční pomoc mf čr 
v  roce 2014. cílem výzvy je podpora navázání a  posílení vzá-
jemných kulturních, odborných, politických a  akademických 
vztahů a je určena pro realizaci přípravných a podpůrných ini-
ciativ se záměrem posílit základnu pro existující nebo budou-
cí bilaterální spolupráci. zájem ze strany samospráv, zejména 
norské strany (v  roce 2015 se připravovaly na  komunální vol-
by), byl ale zatím projeven jen malý. v  současné době proje-
vily zájem pardubice a  sušice a  na  norské straně města more 
og romsdal a  molde. norská asociace navrhla svazu předlo-
žit společný projekt do  otevřené výzvy, jehož obsahem bude 
uskutečnění plánovacího setkání pro zmíněné české a  norské 
samosprávy v prvních měsících roku 2016 v čr za podpory sva-
zu a norské asociace. Dále by se uskutečnily návštěvy norských 
zástupců v obou českých městech. náklady projektu budou ze 
sta procent financovány z fondu bilaterální spolupráce na ná-

rodní úrovni v rámci norských fondů 2009–2014. předsednictvo 
předložení projektové žádosti schválilo. 

zvoleni byli také členové správní rady nadačního fondu svazu, 
byla schválena spolupráce s institutem plánování a rozvoje hl. m. 
prahy s návrhem na vypracování manuálu pro tvorbu veřejného 
prostranství ve  městech a  obcích čr a  jednalo se např. i  o  no-
vých vyhláškách spjatých se silničním zákonem. Jedna je za-
měřená na nové dopravní značení, které souvisí především s no-
vou koncepcí dálnic. Druhá pak přináší novinky pro motorkáře 
a potažmo i pro obce. ta začala platit již od 1. listopadu. Řidičské 
zkoušky pro motorkáře se mnohem zpřísnily a obce dostaly nový 
úkol. zajistit pro jejich výcvik dostatečné asfaltové cvičné plochy, 
cca 130 m dlouhé a 10 široké – podrobněji viz str. 12.

závěrem byla domluvena zastoupení svazu na  blížících se  
akcích v senátu a dalších workshopech. 

Lenka Zgrajová

Informujeme

samosprávy by měly dostat vyšší podíl z daní, 
říká prezident Miloš zeman 

k získání (navrácení) zvýšeného podílu z DpH 
vede mimo jiné fakt, že byl zrušen 2. pilíř dů-
chodové reformy. starostové upozornili, že 
samosprávy jsou dlouhodobě podfinanco-
vané a situaci je třeba řešit tak, aby se mohly 
rozvíjet ku prospěchu široké veřejnosti. prezi-
dent zeman přislíbil, že o změně rozpočtové-
ho určení daní ve prospěch měst a obcí bude 
jednat s  ministrem financí. podle svazu by 
ke změně mělo dojít nejpozději od 1. ledna 
2017, nikoli ovšem na úkor financování krajů. 
zvýšení jejich podílu v  rámci ruD od  ledna 
příštího roku svaz podporuje. předseda sva-

zu františek lukl při jednání konstatoval, že 
v další fázi bude svaz usilovat o to, aby města 
a obce měly také podíl na daních od podni-
katelů, kteří na jejich území působí. 
tématem jednání byla také přímá volba sta-
rostů. i v této otázce panuje shoda – v čele 
města či obce by měl stát kandidát s největ-
ším počtem preferenčních hlasů. rovněž by 
se měly vrátit většinové prvky volebního 
systému tak, aby se konkrétní člověk do ve-
dení samosprávy vybral transparentně po-
dle hlasů veřejnosti. přímá volba starostů 
sice není z časových důvodů reálná u voleb 

v roce 2018 (s ohledem na legislativní pro-
ces a související úkony), svaz ale bude usilo-
vat o to, aby se podařila od roku 2022. 
na pražském hradě starostové s preziden-
tem debatovali také o rozšíření pravomocí 
nejvyššího kontrolního úřadu (nkÚ). zde 
jsou názory odlišné, kompromisním řeše-
ním by mohlo být, aby se stanovil finanční 
limit, od  kterého by nkÚ radnice kontro-
loval. města a obce se kontrolám nebrání, 
požadují však odstranit jejich duplicitu. 
za  logické rovněž považují to, aby nkÚ 
kontroloval zákonnost nakládání s  veřej-
nými financemi, nikoliv účelnost. nkÚ těž-
ko posoudí, zda šly peníze tam, kde byly 
skutečně třeba, nemůže totiž znát kon-
krétní situaci v místě. 

zpracováno na základě tiskové zprávy

zdroj: Fotoarchiv KPR, Foto Hana Brožková  

koeficient, který města a obce dostávají z DpH v rámci rozpočtového určení daní, by 
se měl vrátit na úroveň před důchodovou reformou. shodl se na tom prezident české 
republiky miloš zeman se zástupci svazu, kteří na jeho pozvání navštívili pražský hrad.
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Úřad práce čr s obcemi dlouhodobě spo-
lupracuje v  oblasti veřejně prospěšných 
prací. v tomto ohledu se společná činnost 
v budoucnu ještě více zaměří na uplatnění 
dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů 
o zaměstnání. větší prostor pro spolupráci 
je též ve využívání dalšího nástroje aktivní 
politiky zaměstnanosti, a  to společensky 
účelných pracovních míst – vyhrazených. 
Generální ředitelka Úřadu práce čr kate-
řina sadílková na  jednání informovala, že 
po  dohodě s  některými starosty pořádají 
na  radnicích pravidelné poradenské dny 
pro klienty Úp čr, kterých se účastní so-
ciální pracovníci obcí a  zástupci Úřadu. 
osvědčily se a  motivují uchazeče o  za-
městnání k  aktivnímu přístupu při řešení 
jejich životní situace a  hledání práce. ne-
zaměstnaní se musí v  rámci svého indivi-
duálního akčního plánu dostavit na  obec 
a zajímat se o to, jakým způsobem mohou 
hledat třeba vhodné bydlení, jak se dostat 
z dluhové pasti nebo jak správně hospoda-
řit s penězi. specialisté z Úp čr jim radí, jak 
nejlépe hledat vhodné zaměstnání. 

efektivním nástrojem, který nyní bohužel 
nefunguje, je veřejná služba. svaz podpo-
ruje její znovuzavedení. také oceňuje an-
gažovanost Úp čr, pokud jde o podporu 
asistentů prevence kriminality. na  jejich 
zaměstnávání přispívá v  současné době 
v  rámci veřejně prospěšných prací. asis-
tenti mimo jiné dohlížejí na  bezpečnost 
na  pracovištích Úp čr. od  nového roku 
by se tato aktivita měla ještě posílit. 

právě spolupráce Úřadu se svazem by dlou-
hodobě nezaměstnaným mohla pomoci 
v návratu na trh práce. předseda svazu fran-
tišek lukl na  jednání nastínil připravovaný 
projekt svazu, který bude spočívat nejprve 
v  zjišťování konkrétní situace ve  městech 

a obcích. na základě získaných informací by 
pak např. mohla vzniknout pozice poradce 
v oblasti komunitní práce, který by byl styč-
ným důstojníkem pro Úp čr v rámci agen-
dy zaměstnanosti a sociálních dávek, a také 
pozice asistenta prevence kriminality. spo-

lupráce je možná i  v  případě připravova-
ných center sdílených služeb obcí. 

Dojde také k posílení vzájemné komunikace 
a předávání informací mezi oběma organi-
zacemi. Generální ředitelka kateřina sadíl-
ková vystoupí na  Xviii. celostátní finanční 
konferenci, ředitelé krajských poboček Úp 
čr pak budou příští rok informovat staros-
ty o  nástrojích na  podporu zaměstnanosti 
a aktuální situaci v oblasti sociálních dávek 
na  tradičních krajských setkáních, která 
svaz uspořádá v prvním čtvrtletí. 

na jednání rovněž zaznělo, že je třeba za-
měřit se na postavení seniorů. sociální si-
tuace mnoha z nich je totiž velmi obtížná, 
často žijí na  hranici chudoby a  zdravotní 
stav jim neumožňuje pracovat. kvalita 
lidské společnosti se přitom pozná podle 
toho, jak se stará o své slabé.

užší spolupráci mezi svazem a  Úp čr vítá 
a velkou podporu jí vyjádřila sociálně-zdra-
votní komise svazu, která se k svému další-
mu jednání sešla 26. listopadu 2015. porad-
ce v  oblasti komunitní práce, o  kterém se 
na jednání svazu s Úp čr hovořilo, by podle 
členů komise mohl zjišťovat potřeby po-
skytování sociálních služeb osobám nebo 
skupinám osob na svém území a zajišťovat 
dostupnost informací o možnostech a způ-
sobech jejich poskytování především na ob-
cích i. a ii. typu tak, jak je stanoveno v zákoně 
o  sociálních službách. vytvoření takových 
pozic, ideálně v  režimu veřejně prospěšné 
práce, by pomohlo snížit nezaměstnanost 
lidí starších 55 let a mohlo by usnadnit situ-
aci menším obcím, na kterých chybí pracov-
ník, který by měl sociální oblast na starosti. 

zpracováno na základě 
tiskové zprávy

společně s Úřadem práce ČR podpoříme zaměstnanost

podpořit to, co funguje a inspirovat zákonodárce k tomu, co by měli změnit. na toto 
téma se 25. listopadu 2015 uskutečnilo jednání zástupců předsednictva svazu s vede-
ním Generálního ředitelství Úřadu práce čr. obě strany navázaly na dříve uzavřené 
memorandum o spolupráci, rekapitulovaly dosavadní společnou činnost a nastínily 
záměry do budoucnosti. 



konference se zúčastnily téměř čtyři stovky 
lidí. nechyběl ministr životního prostředí 
richard brabec, náměstek ministra země-
dělství aleš kendík, předseda svazu a staros-
ta kyjova františek lukl a  pochopitelně ani 
františek barák, předseda představenstva 
sdružení vodovodů a  kanalizací čr, které 
akci uspořádalo. 
 
ministr životního prostředí richard brabec 
na konferenci poznamenal, že je symbolické 
setkat se v období, které patří mezi nejhorší 
sucha za poslední desítky let. 60 % podzem-
ních vrtů v  čr je stále ve  stavu kritického 
sucha. půdní fond by měl udržet 9 miliard 
kubíků vody, dnes se dohaduje, že je to jen 
5 miliard kubíků. proto jeho rezort spolupra-
cuje na přípravě krizového plánu boje se su-

chem a evropské i národní prostředky smě-
řuje do  hospodaření s  vodou a  na  zadržení 
vody v krajině.

také předseda sdružení vodovodů a kanali-
zací čr (sovak) františek barák vyjádřil pře-
svědčení, že pokud v budoucnu nebudeme 
přírodě pomáhat, budeme dělat rozdíly 
mezi povrchovou a podzemní vodou a ne-
zajistíme rozumnou regulaci, může se stát, 
že ne vždy pitná voda poteče. voda je stra-
tegickou surovinou, k jejíž ochraně je třeba 
přistupovat komplexně ve spolupráci státu, 
samospráv, zemědělců a vodárenských spo-
lečností.

Jako nezastupitelnou vnímá práci voda-
řů i  předseda svazu františek lukl. podle 

něho je nutné hledat optimální využití kra-
jiny, aby se voda na našem území udržela. 
uvedl, že město kyjov proto ze strategic-
kých důvodů vlastní společnost vodovody 
a kanalizace. Řešení sucha a efektivní hos-
podářství s vodou jako takové je však běh 
na dlouhou trať. 

letošní sucho bylo nejhorší za poslední de-
sítky let. zásadně ho nepocítily lokality, které 
jsou napojeny na větší vodárenské systémy. 
problém byl zejména v  oblastech, kde jsou 
menší zdroje. proto už ministerstvo země-
dělství chystá materiál, který by měl pomoci 
s  investičními záměry na  rakovnicku, Hra-
decku a zlínsku, kde byl problém se suchem 
největší. obecně přitom platí, že je třeba za-
měřit se na menší lokality a napojit je na bez-
pečné zdroje. rezort životního prostředí 
k tomu poskytuje dotační prostředky na za-
držování vody v půdě, připravuje pilotní pro-
jekty na zasakování vody v krajině a úpravu 
legislativy tak, aby voda byla více chráněná 
a půda byla schopná čelit erozi a extrémním 
jevům způsobeným změnou klimatu. 

zpracováno na základě TZ

Dělejme kroky pro to, aby Česká republika nezůstala na suchu

resorty životního prostředí a zemědělství spolu s dalšími organizacemi připravují kri-
zový plán boje se suchem. z programů ministerstva zemědělství by tak v budoucnosti 
mělo být možné financovat obecní nádrže, které jsou vodními prvky v krajině. také se 
chystá nový dotační program na obnovu, výstavbu a rekonstrukci rybníků či program 
pro podniky povodí pro to, aby mohly obnovovat malé vodní nádrže. to vše zaznělo na 
konferenci „provoz vodovodů a kanalizací“, která se 9. listopadu 2015 konala v čestlicích. 

Generel vodního hospodářství krajiny čr je 
zaměřen na koncepční úpravy hospodaření 
v krajině s ohledem na dopady související 
se změnou klimatu. Je zpracováván státním 
pozemkovým úřadem na podnět agrární ko-
mory české republiky a řešen řadou výzkum-
ných institucí a vysokých škol.

Generel si klade za cíl definovat nejzranitel-
nější oblasti v čr a v nich na vybraných pilot-
ních oblastech vypracovat koncepční návrh 
ochranných a adaptačních opatření ke zmír-
nění negativních účinků extrémních hydro-
meteorologických jevů (povodní a sucha) 
ve vazbě na výhledové požadavky agrárního 
sektoru a dalších uživatelů vody. Řešení Ge-
nerelu vychází z dostupných podkladů, které 
v současnosti existují, jako např. datové pod-
klady, zpracované studie, výsledky výzkumů, 
metodické, koncepční a legislativní podkla-
dy zabývající se výskytem, množstvím a pů-
sobením vody v krajině.  

vymezení nejzranitelnějších oblastí v čr vy-
chází z multikriteriální analýzy konkrétních 
datových vrstev:
•	 Stupeň	ohrožení	výskytem	zemědělského	

sucha v 1. polovině vegetační sezóny
•	 Stupeň	ohrožení	výskytem	zemědělského	

sucha v 2. polovině vegetační sezóny
•	 Podíl	vysýchavých	půd	v	území
•	 Procento	 území,	 náležející	 do	 přispívají-

cích ploch kritických bodů
•	 Procento	 území,	 náležející	 do	 přispívají-

cích ploch drah soustředěného odtoku
•	 Procento	 území	 výrazně	 ohrožené	 eroz-

ním smyvem

podle ústřední ředitelky spÚ svatavy mara-
dové zpracovaná analýza ukázala, že celá po-
lovina rozlohy čr je těmito jevy nadprůměr-
ně ohrožena, až 8 % je vysoce až extrémně 
ohrožené a téměř 4 % plochy lze považovat 
za mimořádně ohrožené. Generel vodního 
hospodářství je zaměřen přímo na zeměděl-

skou praxi. záměrem je definovat účinné a 
zemědělskými subjekty akceptovatelné způ-
soby hospodaření (šetrné programy) včetně 
nezbytných souvisejících legislativních změn. 
„Klíčovou roli v tomto projektu hrají přede-
vším samotní zemědělci a jejich ochota zavést 
konkrétní opatření na jimi obhospodařované 
pozemky. S tím souvisí zejména nalezení pro 
ně přijatelných ekonomických a legislativních 
podmínek,“ popsala další etapu projektu sva-
tava maradová.

projekt Generel vodního hospodářství kraji-
ny čr byl zahájen v prosinci loňského roku 
a v současné době je dokončena jeho první 
etapa zahrnující analýzu a vytipování nejzra-
nitelnějších oblastí republiky. Do současné 
doby byla realizována i první konkrétní opat-
ření ve vybraných pilotních oblastech. 

Mgr. Monika Machtová
Státní pozemkový úřad

redakčně upraveno

Do boje se suchem se aktivně zapojuje také  
státní pozemkový úřad

v rámci série článků, které mají starostům více přiblížit činnost státního pozemkového úřadu, dnes navazujeme na téma, které bylo 
rozebíráno už na konferenci „provoz vodovodů a kanalizací“ (předcházející článek) – tedy jednoduše řečeno „sucho“. ať už se ale 
jedná o sucho nebo naopak povodně či přívalové srážky, jde o negativní jevy, s kterými se potýkají zejména tradiční zemědělské 
oblasti. reakcí na tyto skutečnosti je Generel vodního hospodářství krajiny čr.
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Debatě o aktuálních právních předpisech 
dominovala novela zákona o odpadech, 
která bude na slovensku platit od 1. led-
na 2016. cílem novely je razantně zvýšit 
množství vytříděného odpadu, v této 
oblasti slovensko za českou republikou 
zaostává. vytřídit více odpadu ve měs-
tech a obcích by chtěli bez výrazného fi-
nančního zatížení samospráv na náklady 
výrobců, tedy kromě biologicky rozložitel-
ného a drobného stavebního odpadu od 
občanů. Hlavní změna spočívá v zavedení 
větší odpovědnosti výrobců a stanovení 
standardů tříděného sběru. tyto organi-
zace budou povinně hradit všechny reálné 
náklady vznikající s tříděným sběrem od-
padů. bude také existovat povinnost pro 
výrobce, které bude reprezentovat auto-
rizovaná právnická osoba, vytvořit nebo 
převzít existující systém tříděného sběru 
ve městech a obcích, ale musí zohlednit 
požadavky měst a obcí na hustotu sběrné 
sítě. podstatou tedy je, že financování ce-
lého tohoto systému (sběr odpadů z obalů 
a neobalových výrobků, elektroodpadu, 
použitých baterií a akumulátorů, údržba, 
výsyp a výměna sběrných nádob) budou 
financovat výrobci prostřednictvím auto-
rizované právnické osoby. pokud občané 
budou odpad třídit důsledně, obce by 
neměly mít žádné náklady s tříděným od-
padem. pokud však bude vytříděný odpad 
v kontejneru, např. na papír, znečištěn ji-
ným odpadem, např. směsným odpadem, 

tak náklady s odstraněním tohoto odpadu 
ponese obec/město, jelikož jde o směsný 
odpad.

Diskutovalo se také o spolupráci samo-
správ se státem v oblasti financování 
sociálních služeb a působnosti jejich po-
skytovatelů, kde jsou na slovensku oproti 
nám zase pro změnu trochu dále. v roce 
2008 přijali nový zákon o sociálních služ-
bách, který změnil působnost obce a kraje 
na povinnost poskytnout nebo zabezpečit 
poskytnutí sociální služby v rámci samo-
správné působnosti, ministerstvo posílá 
na požadované služby obcím peníze – 

dotaci na každé lůžko. Jejich cílem je, aby 
domy s pečovatelskou službou vznikaly  
i v menších obcích. nyní připravují velký 
národní projekt opatřovatelské služby, 
který by měl umožňovat co nejvíce senio-
rům zůstávat v domácí péči. nelze však říci, 
že současný systém nemá nedostatky, obě 
strany se shodly, že sociální problematika 
je velmi těžké téma a stále je třeba být ve 
střehu. Jednotlivé problémy na slovensku 
projednává předseda zmosu s předsedou 
vlády. na rozdíl od české republiky je také 

jistě pozitivní, že součástí rozpočtového 
určení daní je i kritérium počtu seniorů. 

třetím velmi diskutovaným tématem bylo 
financování přeneseného výkonu státní 
správy. i když mnohé kompetence – napří-
klad v oblasti výstavby, sociálních služeb a 
školství – vykonávají jménem státu města 
a obce, jejich financování není, nejen co 
se týče rozsahu poskytnutých služeb, op-
timální, ani dostatečné. tíží to obě strany 

Předsednictva českého a slovenského svazu se sešla  
na slovensku

členové předsednictva svazu přijali tentokrát pozvání združenia miest a  obcí sloven-
ska (zmos) a přijeli na Štrbské pleso. společné jednání se uskutečnilo ve dnech 11. a 12. 
listopadu 2015 a  debatovalo se především o  problematice odpadového hospodářství, 
o financování sociálních služeb a o příspěvku na přenesený výkon státní správy. Jedním 
z hlavních výstupů bylo zřízení společné pracovní skupiny, která se bude věnovat právě 
komunální legislativě a která by měla formulovat konkrétní výstupy k  jednotlivým pro-
blematikám. 
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a je to žel nekonečný boj. příspěvek na vý-
kon státní správy pokrývá v české republi-
ce v průměru 65 % nákladů. zbylých 35 % 
hradí ze svých rozpočtů obce. paradoxem 
je, že některé agendy nejsou ve financová-
ní zohledněny vůbec, např. opatrovnictví. 
situace ale není dobrá ani na slovensku, 
proto dlouhodobou prioritou zmos je sta-
novit lepší legislativní pravidla pro finan-
cování přeneseného výkonu státní správy. 
i tam města a obce na tuto činnost doplá-
cejí ze svých rozpočtů. zajímavé navíc je, 
že v přenesené působnosti na slovensku 
obce a města vykonávají státní správu na 
11 úsecích a všechny dělají všechno.    

ve Štrbském plese byla projednána ale  
i další témata. Hovořilo se např. o školství, 
veřejném opatrovnictví nebo o meziobec-
ní spolupráci a projektech, které asociace 
realizují. Jak svaz, tak zmos realizují pro-
jekty, které napomáhají ke zkvalitňování 
poskytovaných služeb a dávají podněty  
i pro změny v příslušné legislativě. 
zástupci združenia miest a obcí slovenska 
i našeho svazu se shodli na potřebě dyna-
mické komunikace o řešeních. předseda 
zmos michal sýkora na jednání zkonstato-
val: „Naše mestá a obce majú veľmi podobné 
kompetencie vo forme zabezpečovania úloh 

v určitom rozsahu 
a kvalite. Dnes sme 
sa venovali viace-
rým oblastiam a je 
zrejmé, že nás trápia 
veľmi podobné pro-
blémy. Nemáme však 
záujem hovoriť o pro-
blémoch, ale o rieše-
niach. Aj preto sme sa 
dohodli na výmene 
aktuálnych informá-
cií k rôznym legisla-
tívnym zámerom, 
tak aby sme dokázali 
obhajovať potreby 
miestnej územnej 
samosprávy a z hľadiska dopadových štúdií 
a vzájomných skúseností.“ předseda sva-
zu františek lukl k tomu dodal: „Nejde jen  
o přátelská setkání a výměnu zkušeností  
v problematických oblastech samosprávy. 
Máme se od sebe co učit i jinak. Nám se napří-
klad stále nedaří dosáhnout toho, aby aktivi-
tám naší organizace věnovali politici takovou 
pozornost jako na Slovensku. V každém pří-
padě uvítáme, abychom se setkávali častěji, 
aby bylo možné víc se věnovat jednotlivým 
problémům a konkretizovat společné výstu-
py, které kromě jiného poslouží jako podpůr-

né argumenty při jednání s našimi ústředními 
orgány.“ 

závěrem se obě strany shodly na tom, že 
zřídí společné pracovní skupiny, které se 
zaměří na postavení měst a obcí z hlediska 
legislativy, na výkon vlastní a přenesené 
působnosti samospráv, aspekty občanské 
participace v územně-správních celcích  
a také na vytváření ekonomického zázemí 
v místní samosprávě. 

Lenka Zgrajová

Společenský večer zahájili 
předsedové obou asociací Mi-
chal Sýkora a František Lukl.

Michal Sýkora už na sněmu 
ZMOS, kde se slavilo  

25. výročí založení této 
organizace,  ocenil některé 

činitele českého Svazu za 
dlouholetou spolupráci. 

Dodatečně byla při slavnost-
ním večeru předána ocenění 
Františku Luklovi a Jaromíru 

Jechovi (na snímku).
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vzhledem k  tomu, že vyhláška byla uveřejněna 
ve sbírce zákonů dne 9. října 2015, účinnost naby-
la dne 1. listopadu 2015 a obce ani svaz nebyly ze 
strany ministerstva dopravy informovány (vyhláš-
ka nebyla poskytnuta svazu ani k připomínkám), 
nebyly některé dotčené obce schopny nové po-
vinnosti zajistit.

na jednání zástupců svazu, ministerstva dopravy, 
profesního společenství autoškol české republi-
ky, asociace zkušebních komisařů autoškol a zá-
stupců obcí dne 27. října 2015 bylo konstatováno, 
že vhodným řešením tohoto problému je zajištění 
finančních prostředků například v  rámci dotač-
ních titulů státního fondu dopravní infrastruktury 
(sfDi). o  pomoc v  této věci byl požádán ministr 
dopravy Dan Ťok. k překlenutí období, než budou 
vybudovány cvičné plochy, je třeba zajistit zkouš-

ky řidičů motocyklů na  obcích, které žádnou 
vhodnou plochou nedisponují.

z výše uvedených důvodů žádáme obce o sdě-
lení, zda disponují vhodnou asfaltovou plo-
chou o  rozměrech cca 10 x 130 m (rozměry 
nejsou dané vyhláškou, jsou spíše orientač-
ní), kterou by mohly nabídnout k dočasnému 
pronájmu obcím (oRP) pro provádění zkoušek 
řidičů motocyklů.

vaše informace či nabídky prosím zasílejte 
ing. Janě chládkové, legislativně-právní oddělení, 
tel.: 734 316 477, 234 709 722, e-mail: chladkova@
smocr.cz. Děkujeme za spolupráci.

Ing. Jana Chládková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

Povinnost obcí zajistit cvičné plochy pro zkoušky řidičů  
motocyklů již v platnosti

Dne 1. listopadu 2015 nabyla účinnosti novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 sb., kterou 
se provádí zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 
zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 sb., ve znění pozdějších předpisů. tato novela přinesla obcím, které zajišťují zkoušky řidičů motocy-
klů (obce s rozšířenou působností) nemalé komplikace, jelikož zavedla povinnost zajištění výstavby cvičných ploch pro výcvik a zkoušky 
žadatelů o řidičské oprávnění. 

energetický management představuje kon-
tinuální proces sledování a vyhodnocování 
energetických dat a realizaci opatření ve-
doucích k energetickým úsporám. vlivem 
toho dochází k zodpovědnému hospodaření  
s energií. pro správné fungování energetic-
kého managementu je nezbytné mít zříze-
nou pozici pro zaměstnance úřadu, který by 
se oblastí energetiky zabýval, tj. energetika 
či energetického manažera. agenda energe-
tika na městě/obci není omezena pouze na 
nákup energie či řešení vzniklých problémů 
(havárie, zpracování průkazů energetické 
bezpečnosti budov a energetických auditů 
atd.), ale naopak zaujímá širokou škálu čin-
ností, např.:
•	 nákup	energií	a	vyhodnocování	jejich	spo-

třeby,
•	 monitorování,	 kontrola	 a	 plánování	 spo-

třeby energií;
•	 tvorba	 Akčního	 plánu	 pro	 udržitelnou	

energii (seap);
•	 projektová	příprava;

•	 formování	návrhu	úsporných	opatření	 
a vyhodnocování provedených opatření;

•	 predikce	činností	do	budoucna;
• komunikace s organizacemi měst a obcí atd.

výslednicí správné činnosti energetika je 
pak snižování rozpočtových výdajů měst 
a obcí. přesto řada měst a obcí nemá tuto 
pozici zavedenu. překážkou pro vytvoření 
pozice energetika většinou bývá nejasná  
a nepřesná představa o činnosti a náplni prá-
ce tohoto pracovníka. navíc se zástupci měst 
a obcí obávají nákladů, které budou muset 
na tuto pozici vynaložit. z praxe ale vyplývá, 
že přínosy z vytvořených úspor převyšují vy-
naložené náklady na funkci energetika (rele-
vantní informace lze nalézt na stránkách pro-
jektu – http://benchmarking-oz.webnode.
cz/priklady-dobre-praxe/). 
na význam energetického managementu 
bylo poukázáno i na kulatém stolu k výstu-
pům benchmarkingové aktivity na téma 
energetika, která byla realizována v rámci 

projektu odpovědný zastupitel, jehož no-
sitelem byl svaz. u kulatého stolu se setkali 
jak političtí zástupci zapojených měst, tak za-
městnanci městských úřadů zodpovědní za 
oblast energetiky (vedoucí odborů, energeti-
ci). mezi účastníky proběhla diskuze nad vý-
sledky mapování situace v oblasti energetiky 
měst, ze které mj. vzešlo klíčové doporučení 
rozšiřovat povědomí o činnost městských 
energetiků, kteří by se systematicky věnovali 
efektivnímu energetickému hospodaření,  
a prosazování vyšší podpory ze strany státu 
na zřízení této pozice. 
na základě výše uvedených skutečností je 
možné konstatovat, že pro efektivní a hospo-
dárné fungování měst je nezbytný správně 
nastavený energetický management. prosa-
zování a podpoře zavádění energetického 
managementu se bude věnovat i svaz, jehož 
význam tkví zejména ve vyjednávání s orgá-
ny na národní úrovni a v osvětě o této oblasti.  

Mgr. Nela Hrušková
projektová manažerka

Vyplatí se mít na městě svého energetika?

výdaje na energie tvoří dnes cca 10–15 % provozních výdajů měst a obcí. z tohoto dů-
vodu je vhodné se zabývat významem zavedení a kvalitního nastavení energetického 
managementu na městech a obcích, jelikož je klíčový pro jejich efektivní a hospodárné 
nakládání s financemi. 
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Jak souvisí obecní samospráva  
a téma rovných příležitostí?

na  konferenci vystoupilo mnoho význam-
ných českých i zahraničních hostů a ze všech 
příspěvků jasně vyplynulo, že uplatňování 
rovných příležitostí v  obcích je nezbytné 
nejen jako jedna ze základních součástí mo-
derní samosprávy 21. století, ale je pro obce 
především výhodné. plánování obce, při 
němž jsou zohledňovány potřeby všech sku-
pin obyvatel, je efektivnější. obci zaručuje, 
že její zásadní rozhodnutí budou v souladu 
s představami většiny občanů a tedy že při-
nesou jejich větší spokojenost. a  co jiného 
by mělo být zájmem vedení obce, jehož prá-
ce má být službou veřejnosti?

Co je to gender mainstreaming? 

uplatňování rovných příležitostí, tedy zo-
hledňování potřeb všech skupin obyvatel, 
se shrnuje pod termín „gender mainstrea-
ming“. uplatňování gender mainstreamin-
gu v obci znamená, že zástupci obce (jak 
politici, tak úředníci) by měli plánovat bu-
doucnost obce a  vytvářet všechny před-
pisy se zohledněním dopadů zvlášť pro 
muže a ženy. Dodržování pravidel gender 
mainstreamingu by také mělo zajistit rov-
ný přístup mužů a žen ke zdrojům obce.

respektuje-li obec pravidla gender main-
streamingu, měla by rovné příležitosti žen 
a mužů reflektovat jak ve své činnosti smě-
rem k občanům, tak i směrem dovnitř, k za-
městnancům obecního úřadu.

v rámci činnosti směrem dovnitř úřadu by 
obec měla zaměřit svou pozornost na  té-
mata jako slaďování 
pracovního a rodin-
ného života, rovné 
odměňování, vy-
rovnané zastoupení 
žen a  mužů ve  ve-
doucích pozicích či 
vyrovnané zastou-
pení v  jednotlivých 
tematických oblas-
tech (finance, do-
prava, sociální ob-
last, školství, sport, 
kultura…).

směrem k veřejnosti může obec uplatňo-
vat rovné příležitosti především v  oblasti 
plánování služeb a  veřejného prostoru. 
všechny služby v  obci (zdravotní, soci-
ální, školní, veřejná doprava a  další) by 
měly být plánovány tak, aby byly zajiště-
ny ve stejné kvalitě pro všechny – proto je 
potřeba zohledňovat vždy umístění, časo-
vou dostupnost, návaznost, propojenost, 
bezpečnost, kapacitu či bezbariérovost. 
v  oblasti veřejného prostoru by měly být 
zohledněny potřeby využívání daného 
prostoru jednotlivými skupinami obyva-
tel. cílem je, aby mohli z veřejného prosto-
ru těžit všichni.

Evropská podpora

evropská unie velmi podporuje uplatňo-
vání strategie gender mainstreamingu 

v obcích členských států. významnou úlo-
hu v  rozšiřování principů gender mainst-
reamingu hraje evropská charta rovnosti 
žen a  mužů na  úrovni života ve  městech 
a  obcích. podpisem charty obec deklaru-
je vůli prosazovat genderovou rovnost. 
charta formuluje základní práva a  princi-

py, ke kterým se mohou obce formálně při-
hlásit, a nabízí i konkrétní metody, kterými 
mohou daná práva naplnit. k chartě se již 
přihlásilo téměř 1500 obcí z 32 zemí evro-
py, včetně měst jako brusel, paříž, vídeň či 
Helsinky. v  české republice chartu pode-
psaly dosud pouze čtyři obce – milotice, 
staňkovice, záluží a praha 18 – letňany.

pokud se i vy snažíte svou obec spravovat, 
jak nejlépe dokážete, a záleží vám na spo-
kojenosti všech skupin vašich obyvatel, 
pak jistě řadu principů gender mainstre-
amingu již uplatňujete, aniž byste si to 
uvědomovali. zvažte přistoupení k evrop-
ské chartě rovnosti žen a mužů na úrovni 
života ve městech a obcích jako k deklaraci 
správného vedení vaší obce!

Rudolfína Voleská

Nebojte se rovných příležitostí!

svaz měst a obcí české republiky uspořádal 22. října 2015 mezinárodní konferenci „rov-
né příležitosti žen a mužů na úrovni měst a obcí“, nad níž převzal záštitu ministr pro 
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. 

Co na konferenci zaznělo... 
František Lukl, předseda Svazu měst a obcí 
ČR, považuje rovné příležitosti v samosprá-
vě za zásadní proto, aby mohly být spraved-
livě uspokojovány potřeby všech občanů. 
Zdůraznil klíčovou roli médií pro zlepšení 
povědomí veřejnosti o  obsahu tématu rov-
ných příležitostí. Důležitá je podle něj také 
práce s mládeží, u které by se měl již během 
studia povzbuzovat zájem o věci veřejné.

Miluše Horská, místopředsedkyně Sená-
tu Parlamentu ČR, upozornila, že poptáv-
ka po více ženách v politice je. To dokazují 
i průzkumy veřejného mínění, které ukazují, 
že většina veřejnosti se domnívá, že větší po-
čet žen v  politice by ji proměnil k  lepšímu. 

Ve vstupu do politiky podle ní ženám brání 
především nepřehledné sestavování kandi-
dátních listin. Závěr svého příspěvku shr-
nula slovy Václava Havla: „Ženy mají v sobě 
něco, co by se mělo objevit v politice – cit pro 
konkrétní situaci, pro konkrétního člověka.“

Martina Štěpánková, náměstkyně mini-
stra pro lidská práva, rovné příležitosti 
a  legislativu, vyjádřila potěšení nad tím, 
že spolupráce Svazu a  Úřadu vlády ČR se 
rozšiřuje o další téma – o téma rovných pří-
ležitostí. Rovněž vyjádřila zklamání z toho, 
že nebyl přijat zipový zákon, ačkoliv v pro-
gramovém prohlášení se k jeho přijetí vláda 
zavázala.

Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norské-
ho království v ČR upozornila, že téma této 
konference je velice aktuální nejen u  nás, 
ale i v Norsku. Téma rovných příležitostí je 
průřezové a  týká se všech oblastí politiky. 
Že je Norsko v uplatňování rovných příle-
žitostí napřed, dokázala na  několika pří-
kladech: 3 ze 6 největších politických stran 
v Norsku vedou ženy, Norsko uplatňuje 40% 
kvótu pro ženy ve vedení firem a zákonem 
je zde upraven nárok na místo ve školce pro 
všechny děti od 1 roku věku.

Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra 
vnitra ČR, považuje téma rovných příležitostí 
v ČR stále za velmi problematické, a to i přes 
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značné úsilí mnoha lidí. Uvedla, že má osobní 
zkušenosti se zesměšňováním z  důvodu po-
hlaví ze strany veřejnosti, úředníků i politiků. 
Muži podle ní stále ženy nepovažují za rovno-
cenné partnery a ženy musí být odolné, tvrdé 
a průbojné, aby se prosadily. Ministerstvo vni-
tra považuje prosazování rovných příležitostí 
ve svém resortu za klíčové, protože ve veřejné 
správě pracuje 100 000 úředníků, z toho 70 000 
úředníků na obecních úřadech – a právě zde 
je potřeba bojovat proti předsudkům, protože 
tito úředníci jsou nejblíže k občanům.

Monika Ladmanová z  Generální ředitel-
ství pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů 
a rovnost pohlaví Evropské komise upozor-
nila na nerovné odměňování mužů a žen v Ev-
ropské unii, kdy průměr EU je 16 % a  v  ČR 
tento rozdíl činí 24 %. Naopak Česká republika 
vyniká v počtu starostek, protože průměr EU 
je 15 %. EU nemůže zavádět opatření pro vy-
rovnání zastoupení ve  veřejné správě, to řeší 
jednotlivé státy samostatně, ale EU může za-
sahovat do  soukromého sektoru, kde Evrop-
ská komise předložila návrh na zavedení kvót 
ve vedení firem.

Lucia Zachariášová, vedoucí oddělení pro 
rovnost žen a mužů Úřadu vlády ČR, před-
stavila Vládní strategii pro rovnost žen a mužů 
v  ČR na  léta 2014–2020. Vláda doporuču-
je uplatňování této strategie i  samosprávám 
(nemá možnost jim dodržování přikázat). 
Uvedla, že strategie může být pro obce inspi-
rativní. Jako další inspiraci doporučila Evrop-
skou chartu rovnosti žen a  mužů na  úrovni 
života ve městech a obcích.

Veronika Šprincová, analytička, Fórum 50%, 
a  Rudolfína Voleská, garantka oblasti rov-
ných příležitostí, SMO ČR, představily vý-
stupy z analýzy zastoupení žen a mužů ve ve-
dení obcí a měst ČR.  V zastupitelstvech měst 
a obcí je 27 % žen, v radách statutárních měst 
je 20 % žen a na postech starostek a primáto-
rek je aktuálně 23 % žen. V obcích jsou rovné 
příležitosti na  politické úrovni prosazovány 
v  naprosté většině obcí starostou a  v  rámci 
úřadu je nejčastěji prosazuje tajemník. Obce 
rovné příležitosti příliš nezohledňují v  inter-
ních dokumentech úřadu ani ve strategických 

dokumentech obce (méně než polovina obcí). 
O  vyrovnané zastoupení na  úřadech většina 
obcí nijak neusiluje. Obce však mají na svých 
úřadech řadu dobrých opatření pro klienty se 
specifickými potřebami (nejčastěji bezbariéro-
vé vstupy, dětské koutky či přebalovací pulty). 
Pro lepší prosazování rovných příležitostí by 
obce potřebovaly především politickou pod-
poru, příklady dobré praxe a finance.

Marta Vohlídalová ze Sociologického ústa-
vu Akademie věd ČR prezentovala výsledky 

výzkumu zjišťujícího 
postoje české veřej-
nosti k působení žen 
v  politice. Z  výzku-
mu vyplynulo, že 
čím vyšší je úroveň 
politiky, tím palčivěji 
je veřejností vnímán 
nedostatek žen. 95 % 
dotázaných se také 
domnívá, že při vyš-
ším zastoupení žen 
by se politika ne-
změnila k  horšímu. 
Od  vyššího zastou-
pení žen v  politice  
si většina responden- 
tů slibuje především 

zvýšení slušnosti a  kultivovanosti v  politice, 
větší vstřícnost k lidem a lepší zaměření na so-
ciální politiku a školství.

Marit Tovsen z  Norské asociace měst, obcí 
a regionů (KS) hovořila o tématech, na které 
se nyní zaměřuje KS. V  Norsku je zaručeno 
místo ve školce pro každé dítě od 1 roku věku. 
Polovina zaměstnanců obcí v Norsku pracuje 
na částečný úvazek (nejvíce na 60 % úvazek). 
Právě rozšíření částečných úvazků v  minu-
losti přivedlo značný počet žen na  trh práce. 
V KS vytvořili projekt na síťování a podporu 
ženských kandidátek, aby se více dostali na vr-
cholné politické pozice, díky čemuž se dozvě-

děli více o bariérách, které ženám brání či vadí 
dostat se na vrcholné pozice.                                                

Monika McGarrell Klimentová z Institutu 
plánování a  rozvoje hl. m. Prahy přiblí-

žila gender mainsteraming a  jeho využití 
na  místní úrovni. Aktuálním trendem je 
prosazování modelu „města krátkých vzdá-
leností“ – města by veřejné služby měla plá-
novat tak, aby byly vzájemně dostupné a aby 
občané mohli své aktivity dobře kombino-
vat. Města si musí uvědomit, že s  využitím 
tohoto modelu mají velkou moc eliminovat 
genderové nerovnosti.

Květa Halanová, členka Předsednictva Sva-
zu, předsedkyně Pracovní skupiny Svazu pro 
rovné příležitosti a starostka Jílového u Pra-
hy představila Evropskou chartu pro rovnost 
žen a mužů na místní úrovni (podrobněji v INS 
č. 7/2015).

Helene H. Knudsen, radní města Kris-
tiansand (Norsko), prezentovala projek-
ty města v  oblasti gender mainstreamingu. 
Například se snaží zapojit chlapce ze škol 
do práce v mateřských školách, aby měly děti 
mužský vzor. Také bojují proti dělání rozdílů 
mezi chlapci a děvčaty ve školkách, aby dětem 
nevštěpovali genderové stereotypy. Usilují také 
o získání více mužů do pečujících profesí.

Milota Sidorová, konzultantka pro urbánní 
projekty, absolvovala stáž ve  Vídni. Na  kon-
ferenci představila, jak ve  Vídni uplatňují 
principy gender mainstreamingu při pláno-
vání veřejného prostoru města, ale i při tvorbě 
pravidel pro výstavbu tak, aby vše odpovídalo 
potřebám všech generací. 

Anna Klimáčková, Národné centrum pre 
rovnost príležitostí (Slovensko) představila 
jejich projekty zaměřené na  rovnost pohlaví 
a trh práce, které byly realizovány ve spoluprá-
ci s místními samosprávami.

Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, Petr Halada, starosta obce 
Kamýk n. Vltavou, a  Vladislav Gerhard, 
tajemník ÚMČ Praha 18 jsou zástupci sa-

mospráv oceněných 
v  letošním ročníku 
soutěže Úřad roku – 
Půl na půl. Na konfe-
renci představili své 
zkušenosti s  uplatňo-
váním rovných příle-
žitostí, které mohou 
být pro ostatní obce 
příkladem dobré pra-
xe.

Petra Dobiášová 
z  organizace Fórum 
50% a  Šárka Slaví-
ková-Klímová, rad-
ní obce Mníšek pod 
Brdy, představily své 

zkušenosti s přípravou projektu na participaci 
veřejnosti, který je jednou z  aktivit projektu 
Ženy a muži v rovnováze. Do projektu se zapo-
jily tři obce (Mníšek pod Brdy, Praha – Zbra-
slav, Odolena Voda).

Konference je jednou z aktivit Svazu v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze, který je podpořen Nadací Open Society Fund Praha 
z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
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Územní dimenze

nedílnou součástí nového programového 
období je územní dimenze, neboť řada zá-
ležitostí není dosud uzavřena. Již tradičně 
se setkali relevantní územní partneři, aby 
prodiskutovali ve  velkých losinách dne  
9. listopadu 2015 aktuální otázky týkající 
se územní dimenze. Jedním z  projedná-
vaných bodů byla identifikace potřebných 
finančních prostředků nad rámec alokace 
z evropských strukturálních a investičních 
fondů. vzhledem k tomu, že řada potřeb-
ných aktivit pro obce není v  novém pro-
gramovém období způsobilá k  financo-
vání z  esif, je vhodné tuto problematiku 
diskutovat na národní úrovni. 

města a  obce trápí především absen-
ce možnosti financování místních ko-
munikací, veřejného prostranství, 
volnočasové infrastruktury či kulturních pa-
mátek menšího rozsahu. materiál předlože-
ný hejtmanem martinem netolickým iden-
tifikoval odhad absorpční kapacity ve  výši  
11,6 mld. kč. tato částka je rozčleněna do ně-
kolika kategorií, přičemž zejména u katego-
rie „kulturní památky (mimo unesco, nkp 
a památek v majetku církve)“ svaz navrhoval 
navýšení částky, neboť tato podpora je v no-
vém programovém období značně omezena 

a  vyhlášené národní dotační tituly nejsou 
v současné době dostatečně pokryté. 

společným tématem všech územních 
partnerů (ak čr, ns mas, smo čr, sms čr, 
spov) je také systém regionálních stálých 
konferencí, které působí v  každém kraji. 
tyto platformy by měly sehrávat v  území 
několik rolí, např. roli koordinační, infor-
mační, nicméně role iniciační, jejímž cílem 
je dávat Řo zpětnou vazbu, není v součas-
né době zcela naplňována. tato problema-
tika byla také dále intenzivně debatována 
na  národní stálé konferenci, kde byla ře-
šena problematika národních dotačních 
titulů a  jejich komplementarity k dotacím 
z evropské unie (viz dále).

aktuální výzvy  
pro individuální projekty

Dle informací z mmr lze hovořit o tom, že 
s  výjimkou operačního programu Dopra-
va vyhlásily všechny ostatní operační pro-
gramy výzvy pro podávání žádostí (stav 
k  9. 11. 2015). z  hlediska zájmu svazu je 
nejvíce diskutovaným integrovaný regio-
nální operační program (irop), který sice 
nevyhlásil největší počet výzev s  nejvyšší 
alokací, nicméně se jedná o velmi důležitá 
témata pro místní samosprávu.

přehled relevantních výzev z  Integrova-
ného regionálního operačního progra-
mu zahrnutých v uvedeném přehledu:
- Výzva č. 2 Územní plány (630 mil. Kč)
- Výzva č. 3 Regulační plány (235,2 mil. Kč)
- Výzva č. 7 Deinstitucionalizace sociálních 

služeb za účelem sociálního začleňování 
(2 mld. Kč)

- Výzva č. 9 Územní studie (450 mil. Kč)

výzvy č. 2, 3 a 9 spadají všechna pod stej-
ný okruh a vzájemně se doplňují. Je nutné 
podotknout, že se soustředí na zpracování 
územních studií veřejné technické infra-
struktury, veřejné dopravní infrastruktury, 
veřejných prostranství nebo také na kom-
plexní řešení krajiny. limitujícím faktorem 
je ovšem omezení v podobě toho, že pro-
střednictvím tohoto specifického cíle mo-
hou čerpat pouze obce orp.

nad rámec tohoto přehledu vyhlásil Řo 
irop také výzvu č. 13 Revitalizace vybraných 
kulturních památek (3 mld. Kč), přičemž pro-
stor na podporu památek je značně zúžen. 
podpora je určena pouze na  revitalizaci 
a zatraktivnění památek zapsaných na se-
znam světového dědictví unesco, pa-
mátek zařazených na  indikativní seznam 
světového dědictví unesco v  kategorii 
kulturní dědictví, národních kulturních 
památek k 1. lednu 2014 a památek evido-
vaných v indikativním seznamu národních 
kulturních památek k 1. lednu 2014.

Národní stálá konference

provazba dotací na  evropské a  národní 
úrovni je patrná i  na  aktivitě mmr, resp. 
národní a  regionálních stálých konferen-
cí. na  regionální komoře nsk byla vedle 
čerpání finančních prostředků z esi fondů 
a  nastavení územní dimenze věnována 
pozornost také dotačním titulům mmr. 
v této souvislosti byl představen návrh no-
vého dotačního programu, kam lze zařadit 
oblast cestovního ruchu (podpora des-
tinačních společností), podporu bydlení 
(regenerace veřejného prostranství na síd-
lištích, komunitní bydlení pro seniory, by-
tové domy bez bariér), podporu regionů 
(spolupráce obcí, sakrální památky, místní 
komunikace, územní plány). 

mmr při komunikaci s  územím se snaží 
vytvářet prostor i  pro aktivity, které není 
možné financovat v  novém programovém 
období nebo jsou podmínkami ek značně 

Evropské a národní dotace v plném proudu 

poslední čtvrtletí roku 2015 je charakteristické především vyhlašováním výzev jednotlivý-
mi řídicími orgány, příjmy žádostí a začátkem jejich hodnocení. z diskuzí na národní, ale 
také místní úrovni je patrné, že možnosti čerpání finančních prostředků je nutné vnímat 
nejen z pohledu evropských dotací, ale také z národních dotačních titulů. Je patrné, že 
ministerstvo pro místní rozvoj vnímá situaci v regionech a snaží se vyhlašovat výzvy z ná-
rodních dotačních titulů i v oblastech, které nejsou způsobilé k financování ze esi fondů. 

Přehled vyhlášených výzev a podaných žádostí o podporu

Program
aktuálně  

vyhlášené výzvy
Podané žádosti  

o podporu

počet mld. kč počet mld. kč

op podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 21 23,0 5 767 145,2

op výzkum, vývoj, vzdělávání 8 12,6 5 0,1

op Doprava 0 0,0 0 0,0

op Životní prostředí 25 23,5 287 4,2

op zaměstnanost 38 43,4 652 21,7

integrovaný regionální op 12 26,0 3 0,02

op praha - pól růstu 6 1,0 0 0,0

op technická pomoc 3 7,2 7 0,5

Celkem 113 136,7 6 721 171,8

Zdroj: MMR P-Rada, MS2014+ ke dni 9. 11. 2015 
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omezeny. v  oblasti územních plánů pra-
cuje mmr i  s  národními finančními zdroji, 
doplňuje tím podporu z esi fondů, kde jsou 
způsobilé pouze obce orp. mmr tak cíleně 
míří podporu na všechny obce s výjimkou 
orp, hlavního města prahy a obcí, které vy-
užívaly podporu z integrovaného operační-
ho programu a programu rozvoje venkova 
během programového období 2007–2013. 
obdobným způsobem postupuje mmr 
v rámci podpory kulturních památek. Již 
bylo uvedeno, evropské fondy soustředí 
svou pozornost na kulturní památky větší-
ho významu. svaz vítá snahu mmr podpo-
řit i drobné památky na venkově. 

Program rozvoje venkova (PRV) 
2007–2013 

Dne 19. listopadu 2015 se v  průhonicích 
konalo finální zasedání monitorovacího vý-
boru programu rozvoje venkova 2007-2013. 
nominovaným členem výboru za  svaz byl 
Josef bezdíček. Jednání se zúčastnili i  zá-
stupci evropské komise, jmenovitě felix 
bolzano, DG agri. program jednání shrno-
val informaci o  stavu implementace prv 
a také podání informace ohledně uzavírání 
operačního programu. za celé období im-
plementace prv bylo vyhlášeno 23 kol pří-
jmu žádostí a celková alokace je zazávazko-
vána a proplacena téměř ze 100 %. 

v rámci osy I bylo za celé období zaregis-
trováno více než 35 500 projektů s celko-

vými požadavky na  dotaci přesahujícími 
43 mld. kč. schválená dotace byla bez-
mála 23 mld. kč a  fyzicky proplaceno cca  
22,4 mld. kč. celkový rozpočet na osu i či-
nil cca 24,5 mld. kč. v rámci této osy obce 
čerpaly hlavně v opatřeních i. 1.2 investice 
do lesů a i. 1.4 pozemkové úpravy. 

stav čerpání finančních prostředků z osy II 
na období 2007–2013 je 100%, čili je vyčer-
páno cca 51,4 mld. kč. v roce 2015 již byly 
přijímány žádosti na plošná opatření prv, 
která budou plně hrazena z  prostředků 
prv 2014–2020, bez ohledu na  to, zda se 
jedná o žádosti o dotaci v rámci dobíhají-
cích závazků prv 2007–2013 či již závazky 
nové prv 2014–2020. 

v  rámci osy III bylo zaregistrováno 13 321 
projektů s  celkovými požadavky na  dota-
ci přesahujícími 48 mld. kč. nakonec bylo 
schváleno 4484 projektů s  požadavky 
na  dotaci přes 16 mld. kč. v  rámci osy iii 
obce čerpaly v  opatřeních iii. 1.3 podpo-
ra cestovního ruchu, kde byla možnost 
žádat o  dotace na  vinařské stezky a  hip- 
postezky. Dalším důležitým opatřením pro 
obce bylo opatření iii. 2.1.1 obnova a  roz-
voj vesnic, kde projektové záměry cílily 
na zlepšení dopravní a technické infrastruk-
tury a  vzhledu obcí, vodovody, kanalizace 
a čov pro veřejnou potřebu a územní plán. 
obce také mohly čerpat v rámci opatření iii. 
2.1.2 občanské vybavení a  služby a  iii. 2.2 
ochrana a  rozvoj kulturního dědictví ven-

kova, kde se projekty zaměřovaly na studie 
a  programy obnovy, využití a  regenerace 
kulturního dědictví venkova, stálé výstavní 
expozice a  muzea. obce byly velmi dobře 
připraveny pro čerpání dotací z prv, což lze 
vidět na velké úspěšnosti schválených pro-
jektů, hlavně v opatření iii. 2.1.1. 

osa IV cílila na místní akční skupiny (mas) 
a realizaci jejich místních rozvojových stra-
tegií. mas, vybrané k  podpoře z  prv, zís-
kávaly každý rok alokaci na realizaci svého 
strategického plánu leader. minimálně 
80 % z  alokace muselo být využito na  re-
alizaci projektů v  opatření iv. 1.2 a  maxi-
málně 20 % z alokace mohou využít na své 
režijní výdaje (opatření iv. 1.1). 

program monitorovacího výboru uza-
víralo podání informací o  uzavírání prv 
2007–2013. v  rámci prv 2007–2013 byla 
předložena 12. modifikace programu, jejíž 
primární cíl je dočerpání celkové alokace 
programu, tedy návrh realokace finanč-
ních prostředků z opatření, kde je finanční 
alokace nedočerpána, do  těch opatření, 
kde je rozpočet již plně vyčerpán. způso-
bilost výdajů z  rozpočtu prv 2007–2013 
končí k  31. prosince 2015. termín pro za-
slání ex-post hodnocení programu prv 
2007–2013 je do 31. prosince 2016.

připravili Ing. Mgr. Adam Vazač 
a Mgr. Lucie Kořínková

odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu

místopředseda svazu a primátor karlových 
varů petr kulhánek v  úvodu konference 
konstatoval, že v současné době je do de-
centralizované rozvojové spolupráce, jejíž 
podstatou je pomáhat méně rozvinutým 
zemím, zapojeno 11 tuzemských samo-
správ. zájem zapojit se má dalších více než 
120 českých, moravských a slezských měst 
a  obcí, aktivity by chtěly směřovat pře-
devším do  zemí východního partnerství 
a na balkán.

inspirovat se mohou z  už realizovaných 
projektů. třeba itálie pomohla v  mosam- 
biku zřídit úřad, který má na starosti územ- 

ní plánování. po-
dílela se na tom 
tamní univerzita, 
nezisková organiza-
ce i samospráva. po 
třech letech podpo-
ry se partneři stáhli 
a úřad byl schopen 
fungovat samostat-
ně. Další rozvojový 
projekt se týkal čiš-
tění pitné vody v ko-
sovu, podpora smě-
řovala také do bosny 
a  Hercegoviny,  kde 

Pojďme společně rozvíjet chudší části světa 

rozvojová spolupráce není jen o tom, že se starosta zamiluje do nějakého města a udělá z něj partnera. Důležitá je dlouhodobá per-
spektiva. i to zaznělo na konferenci „role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“, kterou 27. listopadu 2015 uspořádal svaz  
v partnerství s charitou čr. konala se pod záštitou ministra zahraničních věcí lubomíra zaorálka v černínském paláci. s cílem na prak-
tických příkladech ukázat, v čem spočívá decentralizovaná rozvojová spolupráce, jak ji lze realizovat a jak spolupráce samospráv, státu, 
neziskových organizací a dalších subjektů pomáhá rozvíjet chudší části světa. 
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bylo třeba pomoci s  mezinárodními pra-
covními kontakty. a  na  tuto zemi by měl 
cílit i  zamýšlený projekt ministerstva za-
hraničních věcí a svazu. velvyslanec české 
republiky v  bosně a  Hercegovině Jakub 
skalník k  tomu konstatoval, že v  bosně 
a  Hercegovině se mají na  podzim 2016 
konat komunální volby. velvyslanectví 
zvažuje, že bychom nově zvoleným komu-
nálním představitelům umožnili pracovní 
stáže na českých, moravských a slezských 
radnicích. podobně mohli a  stále mohou 
čerpat zkušenosti od  pokročilejších zemí 
představitelé našich měst a  obcí. Jakub 
skalník sám takovou stáž absolvoval, ješ-
tě coby starosta, a potvrdil, že to pro něho 
byla neocenitelná zkušenost. 

zástupci české rozvojové agentury (čra 
– organizace ministerstva zahraničních 
věcí) představili rámec fungování a  hlavní 
priority zahraniční rozvojové spolupráce 
čr. s  ohledem na  zkušenosti čr a  zájem 
partnerských zemí se většina projektů roz-
vojové spolupráce soustředí na životní pro-
středí, zemědělství, sociální rozvoj (včetně 
vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb) 
a ekonomický rozvoj (s důrazem na obno-
vitelné zdroje energie). pravidla zahraniční 
rozvojové spolupráce a humanitární pomo-
ci do zahraničí stanovuje zákon č. 151/2010 
sb. prostřednictvím zapojení do  výběro-
vých řízení a  dotačních programů čra 
mohou samosprávy v rámci rozvojové spo-

lupráce uplatnit své 
četné zkušenosti zís-
kané během spole-
čenské a ekonomické 
transformace.

mezinárodní konfe-
rence „role místní sa- 
mosprávy v  zahranič-
ní rozvojové spoluprá-
ci“ se zúčastnila téměř 
stovka starostů, zastu-
pitelů, zaměstnanců 
samospráv, zástupců 
neziskového i pod- 
nikatelského sektoru. 
konala se v rámci projektu Úloha místních 
samospráv v  rozvojové spolupráci v  kon-
textu evropského roku pro rozvoj (eyD) 
2015, financovaného z  dotačního titulu 
české rozvojové agentury „evropský rok 
pro rozvoj 2015 (eu) – místní samospráva“. 
projekt je spolufinancován evropskou unií. 

na  akci, kterou provázela moderátorka 
české televize vendula krejčová, mimo 
jiné vystoupili výše uvedený místopřed-
seda svazu a primátor karlových varů petr 
kulhánek, ředitelka odboru rozvojové 
spolupráce a  humanitární pomoci minis-
terstva zahraničních věcí Hana Ševčíková, 
vedoucí zastoupení evropské komise Jan 
michal, ředitel české rozvojové agentury 
michal kaplan či ředitel charity české re-

publiky lukáš curylo. v panelu diskutovali 
například starosta 9. okrsku města lyon 
a  představitel programu Globální obhájci 
decentralizované rozvojové spolupráce 
světové organizace města a  místní samo-
správy (uclG) Hubert Julien laferriere, 
tajemník rady evropských obcí a  regionů 
(cemr) frédéric vallier či zástupce Školí-
cího centra pro mezinárodní spolupráci 
v  itálii stefano rossi. kromě zmiňovaných 
projektů v  bosně a  Hercegovině zazně-
ly zkušenosti také z  moldavska a  Gruzie, 
z  tuzemských samospráv pak informace 
o  rozvojových aktivitách měst litoměřice 
a valašské meziříčí.  

Mgr. Štěpánka Filipová
mediální zastoupení Svazu

Evropský 
2015

rok pro rozvoj



společně se dá prosadit víc
„meziobecní spolupráce – inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“ je název nové publikace svazu. na 180 stranách shrnuje vý-
sledky projektu na podporu meziobecní spolupráce, který začal v květnu 2013 a skončil letos v listopadu. financován byl z evropského 
sociálního fondu prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. 

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

Potřeba odspodu

„Je nadmíru jasné a  oprávněné, že 
občané od  své obce očekávají kvalit-
ní a  rychlé služby. Pokud jsou s  nimi 
spokojeni, rádi se vrací domů. Jak 
ale docílit toho, aby naše obce byly 
příjemným místem pro život, dále se 
rozvíjely a  jejich obyvatelé na  ně byli 
hrdí? Významným pomocníkem je 
meziobecní spolupráce,“ říká v úvodu 
publikace předseda svazu a starosta 
kyjova františek lukl. Dodává, že 
proto to, aby spolupráce mezi ob-
cemi dobře fungovala, nesmí být 
uměle nařízená. musí vznikat jako 
potřeba odspodu, seshora má být 
pouze lehce usměrňována tak, aby 
příklady dobré praxe z jednoho kon-
ce země byly přirozenou, přijatelnou 
a motivující inspirací pro ostatní. 

Deset kapitol

závěrečná publikace k  projektu 
na podporu meziobecní spolupráce 
tak má deset kapitol a vyšla v nákladu  
7000 ks. popisuje východiska meziobecní 
spolupráce v  české republice, srovnává si-
tuaci u nás a v zahraničí, samozřejmě uvádí 
také cíle a priority projektu zkráceně nazý-
vaného „obce sobě“. samostatné kapitoly 
se věnují hlavním oblastem projektu – škol-
ství, sociálním věcem a  odpadovému hos-
podářství. plynule na  ně navazují volitelná 
témata. nechybí ani informace o projektové 
aktivitě efektivní meziobecní spolupráce, 
nastíněn je i potenciál dalšího rozvoje. vše 
doplňují a  ilustrují výstupy analýz v  dato-
vé i  grafické podobě. Data získaná v  rámci 
projektu jsou jedinečná a  velmi rozsáhlá, 

tak podrobně totiž česká republika dosud 
nebyla mapována. 

zapojení území

na  projektu se v  území podílelo více než 
1100 pracovníků ve  spolupráci s  více než 
470 motivujícími starosty. Díky nim mezi- 
obecní spolupráce nadšeně žila v celé řadě 
obcí. „Určitě se potvrdilo, že obce chtějí a jsou 
schopny spolupracovat. Vidí v  tom budouc-
nost veřejné správy a  poskytování veřejných 
služeb v území. Jsou oblasti, kde se starostové 
scházejí už léta a  funguje to bez problémů, 

mnohde se ale dali dohromady prá-
vě díky projektu,“ říká ředitel kan-
celáře pro projekty a  vzdělávání 
Jaromír Jech. Dodává, že díky pro-
jektu obce spojenými silami často 
už něco vytvářejí. třeba společná 
centra služeb. výstupem je také 
velké množství strategických do-
kumentů. vzniklo 186 analýz, 186 
strategií, akční plány a  další doku-
menty, z nichž je teď možné čerpat 
informace a  využívat je k  dalšímu 
plánování a rozhodování. například 
ministerstvo práce a sociálních věcí 
chce i  z  těchto podkladů vycházet 
při koncipování sociální politiky.

Inspirativní cesta

prvotní spolupráce obcí v  území je 
daná historicky – v  oblastech, kde 
se obyvatelstvo tolik nestěhovalo, 
tamní komunita víc drží při sobě. 
projektem se však podařilo k  sobě 
přiblížit nebo znovu propojit obce 
i  v  jiných místech čech, moravy 
a  slezska. ukázat, že společně se 

dá prosadit víc, sdílením či přenosem zku-
šeností lze poskytovat kvalitnější služby, 
a to efektivněji i  levněji. konkrétní příklady 
dobré praxe a mnoho dalšího přináší právě 
publikace „meziobecní spolupráce – inspi-
rativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“. 
byla slavnostně pokřtěna na Xviii. celostát-
ní finanční konferenci. kromě tištěné formy 
je dostupná také v  elektronické podobě 
na webu www.smocr.cz. 

Mgr. Štěpánka Filipová
manažerka publicity  

a mediální zastoupení Svazu

informační servis č. 12/2015 strana 19

Meziobecní spolupráce

InspIratIvní 
cesta, 

jak zlepšIt 
služby 

veře jnostI

M
ez

io
be

cn
í s

po
lu

pr
ác

e



informační servis č. 12/2015 strana 20

Vy se ptáte, my odpovídáme

n	Patnáctičlenné zastupitelstvo hlasuje o předloženém 
návrhu s výsledkem pro 4, proti 3, zdržel se 7. Jak lze 
tento výsledek hlasování interpretovat? 

zastupitelstvo obce nepřijalo navržené usnesení, neboť k jeho při-
jetí bylo zapotřebí souhlasu nejméně 8 členů zastupitelstva. na po-
užité formulaci nesejde. přesnější je zřejmě „návrh nebyl přijat“ či 
„návrh nebyl přijat, neboť pro jeho přijetí nehlasovala potřebná 
většina“.

n	Neuvolnění starosta a místostarostka jsou na úřadě 
jen zřídka, jezdí spolu i na dovolené. Dohodli se, 
že v době jejich nepřítomnosti je bude zastupovat 
zastupitelka, samozřejmě z jejich strany. ač nemá 
oprávnění k podpisu, stejně má volný přístup do je-
jich místnosti, tedy i k citlivým datům. Nejednají 
protiprávně?

starostou a místostarostkou zvolený postup neodpovídá koncep-
ci zákona o obcích. takto určený postup neopravňuje pověřeného 
zastupitele zastupováním obce. lze doporučit, aby zastupitelstvo 
zvolilo 2. místostarostu za účelem zastupování obce v případě ne-
přítomnosti starosty i místostarostky.

n	Město chce uložit kupní cenu za pozemek, který 
kupuje, v bance – tento postup požaduje prodá-
vající strana. Musí proto uzavřít Dohodu o správě 
kupní ceny s bankou. Musí ji schvalovat zastupitel-
stvo?

nikoliv, tato smlouva není způsobilá přivodit nabytí nemovitosti, 
proto ji může schválit přímo rada (nemáte-li radu, pak starosta). Je 
však pravdou, že tento způsob úhrady kupní ceny bude předjímán 
v kupní smlouvě, kterou zastupitelstvo schvalovat bude.

n	Co vyplývá z pohledu mzdových záležitostí u vole-
ného předsedy dobrovolného svazku obcí? Je nutné 
mít uzavřenou dohodu či smlouvu pro výkon této 
funkce a jaké odvody ze schválené odměny mají 
být odváděny? Např. předseda – schválená odměna 
ve výši 2 500 Kč za čtvrtletí.

odměny funkcionářů Dso žádný zákon neupravuje. měly by být 
řešeny ve  stanovách, nebo by je měl rozhodnutím určit nejvyšší 
orgán svazku. uzavření smlouvy bude na místě, je však na úvaze 
členů svazku, jestli to bude pracovní smlouva, dohoda o provedení 
práce či jiný typ smlouvy. Doporučujeme však smlouvu o výkonu 
funkce. odvodem bude v  případě takto nízké částky pouze daň 
z příjmu.

n	obec je zřizovatelem i provozovatelem (není příspěv-
kovou organizací) Domu s chráněnými byty, který byl 
zkolaudován v roce 2008 a hrazen z dotace MMR ČR 
– podpora bydlení. Musí být tento objekt registrován 
v sociálních službách? Pokud ano, jaké kroky jsou 

potřebné k zaregistrování? Lze v domě pořídit další 
byt chráněného bydlení?  

chráněné bydlení je druh zařízení sociálních služeb určený k posky-
tování sociálních služeb. sociální služby lze poskytovat jen na zá-
kladě oprávnění k  poskytování sociálních služeb a  toto oprávně-
ní vzniká rozhodnutím o registraci. o registraci rozhoduje krajský 
úřad příslušný podle sídla právnické osoby. zřízení dalšího bytu 
chráněného bydlení dle dostupných informací nic nebrání.

n	Jaký předpis upravuje školení osob užívajících 
služební automobil obce? Je povinností služební 
automobil obce označit např. znakem, nebo jiným 
identifikačním prvkem? 

na „školení“ osob, kteří užívají služební automobil, ale nejsou řidi-
či z povolání, se vztahuje pouze obecná úprava ustanovení § 103 
odst. 2 a  3 zákoníku práce. ze zákona o  obcích žádná povinnost 
označovat služební automobil znakem obce nevyplývá.

n	Jakým způsobem mohou zastupitelé vyzvat k od-
stoupení starostu pro neplnění svých povinností? 

platí, že podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona číslo 
128/2000 sb., o  obcích, je vyhrazenou pravomocí zastupitel-
stva obce volit ze svých členů starostu, místostarostu a další členy 
rady obce. totéž platí při odvolávání z funkce. zastupitelstvo obce 
není při volbě či odvolávání starosty nikterak omezeno, znamená to 
tedy, že k odvolání není třeba žádného zákonného důvodu, záleží 
vždy pouze na jeho uvážení. k volbě či odvolání je třeba, stejně jako 
k jakémukoliv jinému usnesení zastupitelstva obce, souhlasu nad-
poloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. vzhledem k výše 
uvedenému lze tedy souhrnně konstatovat, že zastupitelstvo může 
starostu odvolat kdykoliv a z  jakéhokoliv důvodu. Je tedy možné 
zastupitelstvu odvolání starosty navrhnout (podat návrh na zařaze-
ní bodu na program připravovaného zasedání zastupitelstva obce), 
též je možné apelovat na samotného starostu, aby z funkce staros-
ty odstoupil. návrh je samozřejmě vhodné doplnit odpovídajícími 
argumenty.

n	V roce 2006 město uzavřelo nájemní smlouvu na po-
zemek. V roce 2011 nájemce zemřel. Je tento nájemní 
vztah dnem úmrtí nájemce považován za ukončený? 

vámi nastíněnou situaci je nutno posuzovat dle právní úpravy, 
jež byla platná v době smrti zůstavitele (§ 3069 zákona č. 89/2012 
sb., občanský zákoník). přechod nájemního vztahu se tedy bude 
řídit zákonem č. 40/1964 sb., občanský zákoník (dále jen „soz“). 
převládající názor právní teorie říká, že i s odkazem na ustanovení  
§ 579 soz smrtí nájemce zásadně závazkový vztah založený nájem-
ní smlouvou nezaniká, a to za předpokladu, že nájemní smlouva ne-
byla vázána na osobu nájemce. aby nájemní vztah zanikl, je třeba, 
aby nájemce disponoval specifickými a v zásadě nenahraditelnými 
osobními vlastnostmi, na které bude nájem vázán. lze konstato-
vat, že nájem pozemku v obecné rovině na osobu nájemce (osobní 

V rámci projektu „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“ podpořeného z prostředků Evropského so-
ciálního fondu prostřednictvím OP 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 můžete také posílat neomezeně na 
adresu poradna@odpovednyzastupitel.cz. Poradna je určena všem voleným zástupcům obcí a zaměstnancům úřadů.
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vlastnosti nájemce) vázán nebude, a proto nájem pozemku smrtí 
nájemce nezaniká.
lze shrnout, že nájemní vztah nadále trvá. Jestliže nebyla nájem-
ní smlouva zahrnuta do dědického řízení, je nutné podat návrh 
na zahájení dodatečného projednání pozůstalosti (§ 193 zákona  
č. 292/2013 sb., o zvláštních řízeních soudních).

n	V části našeho města není zavedený vodovod. Město 
dotčeným obyvatelům nabídlo výhodné půjčky na 
provedení prohloubení nebo jinou úpravu stávajících 
studen z důvodu poklesu hladiny spodní vody, avšak 
obyvatelé půjčky nevyužili a dožadují se zavedení 
vodovodu. Má obec povinnost zajistit pro své obyva-
tele pitnou vodu?

podle ustanovení § 2 zákona o obcích je obec povinna pečovat  
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. pova-
hově se jedná o jeden ze základních obecných principů, podle kte-
rých by obec měla jednat. v tomto ohledu je tedy jistě vhodné, že 
se obec snaží daným občanům určitou formou pomoci. samotnou 
povinnost vybudovat vodovod ovšem z  tohoto ustanovení a  ani 
ustanoveních jiných vysledovat nelze.
v  případech krizových situací pak zvláštní zákony stanoví, jak je 
zajištěno zásobování obyvatelstva pitnou vodou (§ 21 zákona 
o  vodovodech a  kanalizacích). toto ustanovení se však použije 
pouze v určitých extrémních situacích (stav nebezpečí vyhlašovaný 
hejtmanem kraje, nouzový stav vyhlašovaný vládou, stav ohrožení 
státu vyhlašovaný parlamentem, válečný stav). poté se postupuje 
podle zvláštních předpisů (zákon č. 239/2000 sb., o integrovaném 
záchranném systému, zákon č. 240/2000 sb., o  krizovém řízení 
a  o  změně některých zákonů (krizový zákon), zákon č. 241/2000 
sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy…). při pouhém 
déletrvajícím suchu nebo při vyschnutí studny jejich použití nepři-
padá v úvahu.
platí tedy, že z žádného právního předpisu neplyne obci, ani niko-
mu jinému, povinnost zajistit zásobování vodou občanovi, kterému 
vyschla studna. toto je již jeho vlastní odpovědnost, a musí si proto 
zajistit vodu sám.

n	Mohu jako zastupitelka vést obřad vítání občánků, 
nebo je to pouze v pravomoci starosty a místostarosty?  

vítání občánků je typickou, obcemi v samostatné působnosti po-
řádanou, společenskou událostí. zákon o obcích a ani jiný právní 
předpis žádné požadavky konkrétně v  tomto případě nestano-
vuje, a  proto je nutné vycházet pouze z  obecné úpravy zákona 
o obcích.
podle zákona o obcích platí, že obec navenek zastupuje starosta, 
případně místostarosta, avšak nic nebrání tomu, aby vedením „ví-
tání občánků“ byl pověřen i jakýkoli jiný člen zastupitelstva obce.
lze tedy konstatovat, že zastupitelstvo obce může vedením „vítání 
občánků“ pověřit i řadového člena zastupitelstva obce. 

n	Několik zastupitelů pracuje mimo město, a tudíž 
musí na jednání zastupitelstva požadovat refundaci 
mzdy. zaměstnavatel jednoho ze zastupitelů, který 
pracuje daleko od našeho města, bez problémů 

na zasedání zastupitelstva uvolňuje. starosta, ale 
řekl, že mu nebude proplácena refundace na celý 
den, pouze na nějakou dobu. Je toto možné?

podle ustanovení § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 sb., o obcích je 
zaměstnavatel povinen poskytnout neuvolněným členům zastu-
pitelstva obce pracovní volno s  náhradou mzdy, přičemž rozsah 
doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě určí obec 
(typicky např. z důvodu konání zasedání zastupitelstva obce). ná-
hradu mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravot-
ní pojištění, pak uhradí obec uvolňujícímu zaměstnavateli podle 
zvláštního právního předpisu (tj. zákoníku práce).
vzhledem k obecnému principu, že výkonu veřejné funkce nesmí 
být bráněno, se domníváme, že by členům zastupitelstva obce 
měl být poskytnut dostatečný čas na to, aby se funkci členů za-
stupitelstva obce mohli věnovat, tj. dorazit na zasedání zastupi-
telstva včas atd. 
Domníváme se tedy, že do  rozsahu potřebné doby by měla být 
započítána jednak doba, která je vzhledem k zaměstnání neuvol-
něných členů zastupitelstva obce nezbytná k přesunu na místo ko-
nání zasedání zastupitelstva obce, a jednak doba, která je nezbytná 
vzhledem k trvání zasedání zastupitelstva.
souhrnně lze tedy konstatovat, že k proplacení by mělo docházet 
v takovém rozsahu, který je pro výkon funkce člena zastupitelstva 
obce nezbytný. pokud není nutné pracovní volno s náhradou mzdy 
v rozsahu celého dne, je logické, že vzhledem k povinnosti nakládat 
s prostředky obce účelně a hospodárně, by k „uvolňování“ na celý 
den a následnému proplácení pracovního volna s náhradou mzdy 
za celý den docházet nemělo.

n	Naše obec vykonává funkci veřejného opatrovníka, 
ale jelikož starosta (neuvolněný) je zaměstnán právě 
v ústavu sociální péče, ve které je umístěna většina 
našich opatrovanců, nevykonává funkci opatrovní-
ka, aby nedošlo ke střetu zájmů. Funkci opatrovníka 
vykonával většinou místostarosta. Může za obec 
vykonávat opatrovnickou agendu i jiný člen zastupi-
telstva a může s ním být uzavřena smlouva na opat-
rovnickou agendu, např. dohoda o provedení práce?

stěžejním pro odpověď na váš dotaz je skutečnost, že výkon funkce 
veřejného opatrovníka vykonává obec v rámci přenesené působ-
nosti. není tedy možné, aby výkon této funkce byl plně svěřen oso-
bě stojící mimo obecní úřad. navíc, kdyby došlo k zařazení daného 
člena zastupitelstva do  obecního úřadu (stal by se tedy zaměst-
nancem obce), hrozil by střet se zákonem o volbách do zastupitel-
stev obcí (neboť daný člen zastupitelstva obce by se mohl dostat 
do střetu zájmů – pověření činností veřejného opatrovníka jakožto 
výkonu přenesené působnosti/státní správy by mohlo vést k neslu-
čitelnosti s mandátem člena zastupitelstva obce, což by v důsledku 
znamenalo zánik jeho mandátu).
platí tedy, že vzhledem ke skutečnosti, že funkci opatrovníka vy-
konává obec v  přenesené působnosti, a  tudíž se jedná o  státní 
správu, není vámi dotazovaná varianta na  výkon opatrovnické 
agendy (tj. uzavření smlouvy s  řadovým členem zastupitelstva 
obce) možná. 
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Ze zahraničních aktivit

v přijaté deklaraci ze dne 21. října členové 
kongresu vyzývají výbor ministrů rady ev-
ropy, aby se ve spolupráci s eu zasadil o za-
členění otázky přistěhovalectví a  práva 
na azyl do evropských politik. v souvislosti 
s uprchlickou krizí zástupci místních a  re-
gionálních orgánů v  deklaraci rovněž vy-
zývají k  vyčlenění potřebných finančních 
prostředků určených pro místní a krajskou 
samosprávu a v reakci na evropskou výzvu 
přijatou 3. října 2015 evropskými městy 
Štrasburk, catania a roverto vyzývají míst-
ní a regionální samosprávy členských zemí 
rady evropy, aby vytvořily tzv. evropskou 
síť solidárních měst.

kongres se rovněž věnoval problematice 
prevence radikalismu a opětovného začle-
nění radikalizovaných jednotlivců do  spo-
lečnosti. Dle zpravodaje kongresu leena 
verbeeka je nezbytné „pro zajištění dodr-
žování lidských práv přistupovat k  otázce 
bezpečnosti a bezpečnosti občanů vyváže-
ným způsobem“. Dle něj represe samotná 

není řešením. v boji proti radikalizaci a ná-
silnému extrémismu je nezbytné přijmout 
preventivní opatření na  místní úrovni. boj 
proti radikalizaci zahrnuje zavádění infor-
mačních strategií především s  důrazem 
na  školení těch, kteří pracují v  přední linii, 
a vzdělávání v rodinách a školách založené 
na respektování kulturní rozmanitosti a lid-
ských práv. místní a regionální samosprávy 
by měly také zapojit občanskou společnost 
a  dlouhodobě finančně podporovat pro-
gramy (převážně neziskových organizací) 
zaměřené na  deradikalizaci. v  této souvis-
losti kongres spustil iniciativu nazvanou 
„směrem k alianci evropských měst a regi-
onů proti násilnému extrémismu“, jejímž 
prostřednictvím bude docházet k  výměně 
zkušeností v této oblasti. první akcí v rámci 
této iniciativy, jež kongres zajišťuje ve spo-
lupráci s  evropským fórem pro bezpeč-
nost ve  městech (efus), byla konference 
na  téma předcházení radikalizaci vedoucí 
k násilnému extrémismu, která se uskuteč-
nila 18. listopadu 2015 v dánském aarhusu.

v rámci 29. plenárního zasedání se členové 
kongresu mimo jiné věnovali problema-
tice rostoucí chudoby žen. Dle průzkumu 
kongresu se ukazuje, že ženy jsou hlavními 
oběťmi úsporných opatření postupně zavá-
děných od roku 2010. „zatímco právní po-
stavení žen se v posledních několika deseti-
letích výrazně zlepšilo, je politováníhodné, 
že diskriminace stále existuje a  z  velké 
části vysvětluje důvod, proč ženy jsou tak 
náchylné k  chudobě,“ zdůraznil zpravodaj 
kongresu Jean-louis testud. Dle zpravoda-
je potenciál místních a regionálních orgánů 
v této oblasti je třeba zkoumat, neboť chu-
doba není problém jen lidí trpících, ale jde 
o problém společnosti jako celku. kongres 
proto doporučuje, aby místní a  regionální 
vlády přijaly opatření, která zabrání tomu, 
aby oběti úsporných opatření nebyly po-
stiženy „chronickou chudobou“. rovněž 
apeluje na národní vlády, aby podporovaly 
aktivity měst, obcí a regionů v této oblasti.

Z české delegace do CLRAE se 29. plenárního 
zasedání zúčastnil vedoucí české delegace 
a starosta Šumperka Zdeněk Brož, zastu-
pitelka obce Proboštov Alenka Antošová 
a starostka obce Liběšice Alena Knobová.

Mgr. Šárka Řechková
 tajemník české delegace do CLRAE

Členové CLRaE vyzvali evropské státy k převzetí společné 
odpovědnosti za rozmístění uprchlíků na jejich území

zástupci místních a regionálních samospráv členských států rady evropy na podzimním 
zasedání kongresu místních a regionálních orgánů rady evropy, které se konalo ve dnech 
20.–22. října 2015 ve Štrasburku, vyzvali evropské státy k převzetí společné odpovědnosti 
za rozmístění uprchlíků na jejich území. 

studijní cestu zahájili členové předsednic-
tva v čele s místopředsedou svazu pro ev-
ropské záležitosti a primátorem karlových 
varů petrem kulhánkem v  Gödöllő, sídel-
ním městě maďarského svazu místních sa-
mospráv (mosz). mosz je jednou ze 7 aso-
ciací reprezentujících místní samosprávy 
v maďarsku, avšak svou činností zastupuje 
všechny velikostní kategorie samospráv 
a  také je velmi aktivní na  mezinárodním 
poli, především v  rámci visegradských 

zemí. Její předseda a  zároveň starosta 
Gödöllő dr.  Gémesy inicioval pravidelná 
setkávání a užší spolupráci národních aso-
ciací samospráv zemí v4, které se poprvé 
uskutečnilo v r. 2014 právě v Gödöllő. 

Důležitým bodem setkání se zástupci 
mosz byla proto přirozeně diskuse o roz-
voji bilaterální spolupráce mezi svazem 
a  mosz, ale také spolupráce v  rámci celé 
v4 skupiny. Další rovina česko-maďarské 

spolupráce se odehrává na  úrovni měst 
a obcí. v současné době existuje na třicet 
partnerství mezi českými a  maďarskými 
obcemi, avšak ne zdaleka všechna jsou ak-
tivní, proto se obě asociace dohodly nejen 
na  oživení stávajících formálních partner-
ství, ale také na rozšíření jejich počtu.

v  rámci diskuse nebylo možné pomi-
nout v  současnosti nejpalčivější problém, 
kterému evropské země čelí – problém 
uprchlické krize, která zasáhla maďarsko 
ve  větší míře než českou republiku. ma-
ďarští starostové potvrdili, že problém 
dopadá negativně především na  obce 
v  hraničních regionech se srbskem a  ra-
kouskem, protože maďarsko, stejně jako 

Před migrací nelze zavírat oči  
– je třeba se na ni připravit, zaznělo i v Maďarsku

témata, jako je spolupráce v rámci v4 zemí, důsledky migrační krize nebo podpora ces-
tovního ruchu, rezonovala během studijní cesty členů předsednictva svazu do maďarska, 
která se uskutečnila ve dnech 13.–15. listopadu 2015 a která navázala na společné jednání 
předsednictev svazu a združenie miest a obcí slovenska – viz str. 10, 11.
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česká republika,  je pro uprchlíky v  sou-
časné době především tranzitní zemí. obě 
strany se shodly na tom, že migrační vlna 
zastihla evropu nepřipravenou a  je třeba 
spolupráce všech úrovní veřejné správy 
na  evropské i  národní úrovni k  zajištění 
bezpečnosti. není v silách obcí čelit této si-
tuaci bez všestranné podpory jak ze strany 
národních vlád, tak eu. v  této souvislosti 
petr kulhánek navrhl, aby se příští setká-
ní národních asociací samospráv zemí v4, 
které se uskuteční v  březnu příštího roku 
v  praze v  rámci předsednictví české re-
publiky ve visegradské skupině, věnovalo 
právě tématu migrační krize a vyslalo jasný 

signál v podobě společného memoranda, 
že je třeba se připravit na situaci, kdy země 
v4 budou také cílovou stanicí pro vlnu 
uprchlíků. 

na setkání s maďarskou asociací v Gödöllő 
tematicky navázalo setkání delegace sva-
zu s velvyslancem české republiky v ma-
ďarsku Jurajem  chmielem. velvyslanec 
přislíbil součinnost své ambasády při 
podpoře jak spolupráce obou asociací, 
tak partnerství na  úrovni měst a  obcí, 
kterou považuje za  velmi důležitou pro 
rozvoj vzájemných česko-maďarských  
vztahů.

studijní cestu zakončila návštěva města 
Hévíz, kde se nacházejí světoznámé ter-
mální lázně. logickým tématem jednání 
se zástupci města v  čele se starostou Gá-
borem pappem byl proto význam ces-
tovního ruchu pro regionální rozvoj a pro 
ekonomický rozvoj na  národní i  evropské 
úrovni. konkrétním výstupem studijní ces-
ty pak byly první rozhovory představitelů 
měst karlovy vary a  Hévíz o  možnostech 
vzájemné spolupráce především v oblasti 
lázeňství a cestovního ruchu.

Mgr. Gabriela Hůlková
odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu

Dotace na tento projekt byla poskytnuta ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.

Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů

členové kontrolního výboru přijali pozvání starostky evy rajchma-
nové a  přijeli tentokrát zasedat do  Dolních bojanovic. projednali 
veškeré materiály připravené na jednání předsednictva svazu – viz 
str. 4–6. vyslechli si informace o stavu členské základny, průběžné 
zprávy k realizaci svazových projektů, přičemž podrobněji se zajíma-
li o přípravu nového projektu centra společných služeb obcí (csso). 
vedoucí ekonomického oddělení Dominika Jadrná proto podala 

bližší informace: předpokládaný zájem dobrovolných svazků obcí 
zapojit se do  projektu je podle odezvy odhadován na  80 až 100. 
ve věci zajištění výběru dodavatele pro zpracování projektové žá-
dosti byl předsedovi svazu a předsedům jednotlivých komor zaslán 
ke schválení seznam 10 vybraných firem. následně byly tyto firmy 
osloveny s poptávkou na zpracování projektové žádosti k projektu 
csso. termín pro dodání cenových nabídek byl 16. října t. r. 

Kontrolní výbor, 10. listopadu 2015, Dolní bojanovice
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k  tomuto datu byla nabídka doručena od   
7 společností z 10 oslovených. výběrová ko-
mise, zastoupená Jaromírem Jechem, pavlem 
Drahovzalem a lukášem vlčkem 3. listopadu 
t. r. vybrala jako nevhodnějšího uchaze-
če o  zpracování firmu  m.c. triton, s. r. o.,  
která nabídla nejnižší cenovou nabídku. 
s touto firmou již byla zahájena komunika-
ce ve věci přípravy projektové žádosti.

Dále byly projednány materiály ekonomic-
ké povahy, předně zpráva o  hospodaření  
k 30. září. vedoucí ekonomického oddělení 
opět podala komentáře k vybraným polož-
kám v  příjmové i  výdajové části, výbor ne-
měl námitek. podrobně se přítomní zabývali 
také návrhem rozpočtu na rok 2016, a to pře-
devším výší plánovaného schodku obou svazových kanceláří, který 
má být kryt z rezervního fondu. přítomní zvažovali výši některých 
položek, je však předpoklad, že k dalším úpravám dojde na předsed-

nictvu svazu. Jeho definitivní 
podobu schválí rada na svém 
prosincovém zasedání. 
v  rámci dalšího projednáva-
ného bodu – nové programo-
vé období pro čerpání fondů 
eu výbor doporučil jednat 
o  možnosti čerpat finanční 
prostředky také na  opravy 
a obnovu kanalizací. proběh-
la i  diskuse ohledně ručení 
starostů v  případě způso-
bených škod při výkonu své 
funkce celým svým majet-
kem. výbor požádal o  pro-
jednání možnosti vytvoření 
nástrojů ze stran pojišťoven. 

Další materiály připravené na jednání předsednictva svazu vzal vý-
bor na vědomí. 
schváleny byly termíny zasedání kontrolního výboru na rok 2016, 
a to 19. ledna, 12. dubna, 14. června, 20. září a 8. listopadu.

Úvodem jednání byla podána informace k ukončování svazo-
vých projektů podpora meziobecní spolupráce a odpovědný 
zastupitel, kde v současné době probíhá kontrola veškerých fi-
nančních dokladů k závěrečnému vyúčtování. podrobněji, stejně 
tak jako kontrolní výbor či předsednictvo svazu, se přítomní vě-

novali připravovanému projektu centra společných služeb obcí.
v další části byly projednávány podkladové materiály na jednání 
předsednictva svazu a stanoveny termíny zasedání širší komory 
obcí a předsednictva komory. v rámci různého byly přítomným 
podány informace z legislativy. 

Předsednictvo Komory obcí, 10. listopadu 2015, Praha

členové výboru městských částí a obvodů se sešli 
na pozvání starostky liany Janáčkové v ostravě-
-mariánských Horách a Hulvákách.
na programu jednání byla volba vedení výboru 
a jmenování zástupců do komisí předsednictva 
svazu. na začátku zasedání si členové výboru 
schválili nový Jednací řád reflektující nové sta-
novy svazu. následně proběhla volba vedení vý-
boru. předsedkyní výboru byla zvolena ing. arch. 
liana Janáčková, starostka městského obvodu 
ostrava-mariánské Hory a Hulváky, 1. místopřed-

sedou ing. roman vašina, zastupitel městské části 
brno-Židenice, 2. místopředsedou ondřej martan, 
starosta městské části praha-běchovice, a 3. mís-
topředsedou Jiří rejda, Dis, starosta městského 
obvodu pardubice v.
poté se členové výboru zabývali otázkou jme-
nování zástupců do komisí předsednictva svazu  
s hlasem rozhodujícím. závěrem jednání proběhla 
diskuse nad statuty jednotlivých městských obvo-
dů a městských částí a jejich postavení ve statu-
tárních městech.

Výbor městských částí a obvodů, 27. listopadu 2015, ostrava
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n o z n Á m e n í 
pozor na placení daní na zrušené účty
k poslednímu říjnu zjistila finanční správa 
3500 nesprávně směrovaných plateb na 
zrušené účty finančních úřadů v celkové 
výši 47 mil. korun. částka platby se sice 
vrátí poplatníkům zpět, ale vystavují se 
nebezpečí, že jejich daňová povinnost ne-
bude včas řádně zaplacena a hrozí jim tím 
sankce z důvodu prodlení.
největší počet plateb směrovaných na zru-
šené účty finančních úřadů byl k poslední-
mu říjnu zaznamenán u daně silniční (1014 
plateb v částce 3,5 mil. korun) a u daně  
z přidané hodnoty (944 plateb v částce  
30 mil. korun). výše sankce – úroku z pro-
dlení – v případě pozdní úhrady daně od-
povídá ročně výši repo sazby stanovené 
čnb, zvýšené o 14 procentních bodů, plat-

né pro první den příslušného kalendářní-
ho pololetí (přibližně 14,05 % ročně). 
finanční správa zrušila své staré bankovní 
účty již k 31. prosinci 2012. přechodné ob-
dobí 2 let, po které byly platby na zruše-
né účty automaticky přesměrovávány na 
správné účty finančních úřadů, definitivně 
skončilo k 31. prosinci 2014. od 1. ledna 
2015 jsou platby na zrušené účty vraceny 
poplatníkům zpět. Daňová veřejnost byla 
na tuto skutečnost opakovaně upozorňo-
vána.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro 
úhradu konkrétní daně místně příslušné-
mu finančnímu úřadu se skládá z předčíslí, 
matrikové části a z kódu banky ve tvaru: 
předčíslí-matrika/0710.

přímý odkaz na seznam bankovních účtů 
finančních úřadů naleznete na interne-
tových stránkách finanční správy: http://
www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojist-
ne/placeni-dani.

n o z n Á m e n í 
Daň z nemovitých věcí bude možné platit přes sipo
finanční správa zavádí novou možnost, jak zaplatit daň z  ne-
movitých věcí, a  to prostřednictvím soustředěné inkasní platby 
obyvatelstva (sipo). zájemce o  tento způsob placení odevzdá 
nejpozději do  31. ledna 2016 svému správci daně oznámení 
o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím sipo spolu se 
spojovacím číslem sipo. v  roce 2016 a  dál už se nebude muset 
o nic starat, jeho daňová povinnost i při změně výše daně bude 
hrazena zcela automaticky.
Žádné fronty u pokladen finančních úřadů nebo na poštách, žád-
né stresy kvůli pozdní úhradě daně a sankcím. stačí mít zřízenou 
službu sipo u české pošty a doručit vyplněné oznámení o place-
ní daně z  nemovitých věcí prostřednictvím sipo spolu s  dokla-

dem o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhoto-
vostní platby sipo na finanční úřad, u kterého jste poplatníkem 
daně z nemovitých věcí.
Detailní podmínky placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím 
sipo naleznete na internetových stránkách finanční správy: www.
financnisprava.cz, v sekci Daně a pojistné  Daně  Daň z nemovi-
tých věcí  sipo nebo na úředních deskách všech finančních úřadů.
způsoby, jakými lze hradit platby přes sipo, naleznete na  in-
ternetových stránkách české pošty https://www.ceskaposta.cz 
v sekci služby. pro přihlášení ke službě sipo stačí vyplnit formulář 
sipo a odevzdat ho osobně na kterékoliv poště.
Zdroj: Tisková zpráva Generálního finančního ředitelství

n o z n Á m e n í 
zprávy mf čr pro finanční orgány obcí a krajů č. 5/2015

ministerstvo financí vydalo v letošním roce zprávy č. 5 pro fi-
nanční orgány obcí a krajů. najdete zde informace k podávání 
žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 
z podprogramu 298213 – podpora rozvoje a obnovy materiál-

ně-technické základny regionálních škol v okolí velkých měst  
a výpočet ukazatelů dle zákona č. 420/2004 sb., o přezkoumá-
vání hospodaření územně samosprávních celků a dobrovolných  
svazků obcí.

Výzvy • nabídky • oznámení

n o z n Á m e n í 
termíny uzavření daňových pokladen na konci r. 2015 a otevření na začátku r. 2016
finanční správa čr upozorňuje daňovou veřejnost, že posled-
ním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách finanč-
ních úřadů a  jejich územních pracovišť v roce 2015 bude středa  
16. prosince. Daňové pokladny budou opět otevřeny v  pondělí  
4. ledna 2016. ve dnech, kdy budou pokladny uzavřeny, lze da-
ňové povinnosti i  nadále hradit bezhotovostním převodem 

z  bankovního účtu nebo poštovní poukázkou prostřednictvím  
české pošty.

16. 12. 2015 středa poslední den pro příjem plateb v hotovosti 
v daňových pokladnách

17. 12. 2015 čtvrtek uzavření daňových pokladen  
4. 1. 2016 pondělí otevření daňových pokladen



n n a b í D k a 
zajímají vás sociálně vyloučené lokality? Řekněte si o mapu
ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci „analýzy sociálně vy-
loučených lokalit v čr“ disponuje „mapou sociálně vyloučených 
lokalit“. vznikla na základě rozsáhlých terénních a doplňujících še-
tření realizovaných v letech 2014–2015 v obcích, ve kterých bylo 
na základě studia různých dokumentů identifikováno podezření 
na výskyt sociálně vyloučené lokality či lokalit. mapa podle mpsv 

umožňuje hlubší vhled do rozsahu i regionálního členění sociální-
ho vyloučení a také do jednotlivých lokalit včetně jejich odlišností. 
k dispozici ji má i svaz.
v případě, že budete mít o mapu sociálně vyloučených lokalit 
zájem, kontaktujte kancelář svazu – tel.: +420 234 709 711/717,  
fax: +420 234 709 786 nebo e-mail: smocr@smocr.cz.  

ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvy, které pomohou 
rodičům lépe skloubit osobní a pracovní život. z operačního pro-
gramu zaměstnanost uvolní na vybudování a provoz zařízení péče 
o děti předškolního věku jednu miliardu korun. Žádat o dotace mo-
hou do 30. dubna 2017 také obce a kraje. výzvy jsou určeny pro 
ty, kteří chtějí vybudovat či provozovat zařízení péče o děti podle 
zákona o dětských skupinách nebo podle živnostenského zákona 
(vázaná či volná živnost). Jedna výzva platí pro celou čr (s výjimkou 
prahy), kde je alokace 882 milionů korun, ve druhé výzvě určené pro 
hl. m. prahu je připraveno 118 milionů korun. o finanční podporu 
se mohou ucházet i obce a města, podmínkou však je, aby kapacita 
zařízení byla minimálně 5 a maximálně 24 míst.

Dětské skupiny upravuje zákon o dětských skupinách. mohou vyřešit 
problémy tam, kde zřizovatelé nedosáhnou na klasickou mateřskou 
školu, třeba i z důvodu menšího počtu dětí nebo dětí mladších tří let. 
může to být i vznik nových pracovních míst. protože mnoho před-
stavitelů místních samospráv nemá o dětských skupinách dostatek 
informací, na nejčastěji kladené dotazy odpověděla michaela mark-
sová, ministryně práce a sociálních věcí. 

Pro koho je dětská skupina (DS) určena?
Je určena pro děti od jednoho roku do zahájení povinné školní do-
cházky. věkové rozpětí si poskytovatel určuje sám podle zájmu rodi-
čů a svých možností.
Kdo může být zřizovatelem?
zaměstnavatel, který zřizuje Ds pro děti svých zaměstnanců, územní 
samosprávný celek, nezisková organizace, vysoká škola nebo církev.
Kolik dětí může být v DS?
v jeden okamžik v ní může být až 24 dětí, ale je možné místa sdílet, 
např. jedno chodí dopoledne, jiné odpoledne, či zřídit několik Ds.
Jaké prostory musí být určeny DS?
péče v Ds je provozována v místnostech, které splňují technické po-

žadavky na byt nebo obytnou či pobytovou místnost a splňují hygi-
enické požadavky úměrné počtu dětí v Ds. ty blíže specifikují hygie-
nické vyhlášky č. 281/2014 sb. a 410/2005 sb. 
Kdo poskytuje dotace na provoz a drobné investice?
zřízení a provoz Ds může být pokryt dotacemi z evropského sociál-
ního fondu. první výzva pro žadatele byla vypsána na přelomu října 
a listopadu.
Existuje daňové zvýhodnění?
rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje 
Ds, ve výši maximálně minimální mzdy za rok. náklady na provoz Ds 
jsou pro zaměstnavatele, který poskytuje Ds pro děti svých zaměst-
nanců, rovněž daňově uznatelné.
Jak zřídit dětskou skupinu krok za krokem?
veškeré potřebné informace najdete na stránkách www.dsmpsv.cz. 
podrobnosti ke každé výzvě pak na stránkách evropského sociálního 
fondu pod záložkou výzvy (výzva č. 035 a výzva č. 036).
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n v ý z v a 
celkem miliarda korun bude k dispozici na zařízení péče o děti předškolního věku

n o z n Á m e n í 
postup k určování vlivu a podílu v dobrovolném svazku obcí a svazu
svaz sdružuje 2645 obcí. podíl jedné členské obce ve svazu dle 
požadavků konsolidační vyhlášky činí 0,038 %.

výpočet: 1 : 2645 x 100 = 0,03781, zaokrouhleno 0,038 %.

v souvislosti s tzv. konsolidační vyhláškou (vyhláška o podmín-
kách sestavení účetních výkazů za českou republiku) a navazující 
vyhláškou č. 389/2009 sb. (technická vyhláška) vyvstává pro obce 
povinnost zpracovat seznam založených, vlastněných a ovláda-
ných společností. Jedná se tedy o všechny organizace, v nichž má 
obec nějaký vliv či podíl. vedle obchodních společností, příspěv-

kových organizací se ovšem také jedná o podíly v dobrovolných 
svazcích obcí, tedy i ve svazu.  k určení vlivu a podílu jednotlivých 
obcí právě v Dso a ve svazu podává ministerstvo financí výklad  
k vyplnění seznamu účetních jednotek zahrnutých do dílčího 
konsolidačního celku státu.    
veškeré informace k účetnímu výkaznictví státu jsou dostupné na 
stránkách ministerstva. k dispozici je také pomocný konsolidační 
manuál obsahující návod k vyplnění výkazů seznamu účetních 
jednotek. k dispozici bude také v budoucnu sekce otázek a od-
povědí s nejčastějšími problémy. více informací najdete také na 
našem webu v sekci oblasti činnosti  financování obcí.
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Pojďme se společně podívat na vývoj členské základny 
ke konci roku 2015
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k listopadu 2015 bylo ve svazu měst a obcí české republiky 2 645 obcí, což představuje 42,3 % z celkového počtu obcí v české repub-
lice. členské obce zastupovaly 8 198 095 obyvatel, což z celkého počtu obyvatelstva české republiky představuje 77,98 %.

Pozn.: Z celkového počtu obcí ČR je 5 tzv. „vojenských újezdů“, které zastupují jmenovaní správci újezdů. 
   

počet obcí v čr celkem: 5 433

počet městysů v čr celkem: 218

počet měst v čr celkem: 576

počet statutárních měst v čr celkem: 26

ve svazu 2 037 (37,49 %)

ve svazu 135 (61,93 %)

ve svazu 448 (77,78 %)

ve svazu 25 (96,15 %)

celkem počet obcí v čr: 6 253

počet obyvatel v čr celkem: 10 512 419

ve svazu 2 645 (42,30 %)

ve svazu 8 198 095 (77,98 %)

Členem Svazu je nově Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. p. s.

počet obcí celkem
stav k 31. 12. 90 557
stav k 31. 12. 91 795
stav k 31. 12. 92 853
stav k 31. 12. 93 877
stav k 31. 12. 94 930
stav k 31. 12. 95 1 387
stav k 31. 12. 96 1 453
stav k 31. 12. 97 1 497
stav k 31. 12. 98 1 511
stav k 31. 12. 99 2 166
stav k 31. 12. 00 2 189
stav k 31. 12. 01 2 196
stav k 31. 12. 02 2 181
stav k 31. 12. 03 2 481
stav k 31. 12. 04 2 469
stav k 31. 12. 05 2 475
stav k 31. 12. 06 2 453
stav k 31. 12. 07 2 615
stav k 31. 12. 08 2 493
stav k 31. 12. 09 2 466
stav k 31. 12. 10 2 446
stav k 31. 12. 11 2 507
stav k 31. 12. 12 2 500
stav k 31. 12. 13 2 500
stav k 31. 12. 14 2 568
stav k 3. 11. 15 2 645




