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Musíme si pomáhat…
vážené kolegyně a  kolegové, je zřejmé, že 
pokud se nebude v české republice rozum-
ně a odpovědně řešit otázka sociálního by-
dlení, mohlo by to vést k velkým sociálním 
nepokojům. skutečnost, která dnes zaznívá 
jen šuškandou. téma dostává větší prostor 
v  okamžiku, kdy lidé vyjdou do  ulic, proti 
demonstrantům zasahuje policie a  na  své 
si – dovolte mi na chvilku cynický novinář-
ský přístup – přijde se „zajímavými“ obrázky 
s naštvanou veřejností, dýmem a neutrálně 
se tvářícími policisty i  televizní zpravodaj-
ství. vyjadřují se samozřejmě také politici. 
někteří se odvážně v  maskáčích objevují 
v  místě incidentu, jiní se scházejí v  úřadu 
a přemýšlí, jak změnit systém, aby bylo líp. 
proč se ale konkrétní systémová opatření 
v  sociálním bydlení stále odkládají? proč 
se řadu let mluví o tom, že by se něco dě-
lat mělo, ministerstva si téma přehazují jako 
horký brambor, vznikají koncepce a  stra-
tegie zpravidla vzdálené od reality a  různé 
zájmové skupiny, kterým jde hlavně o zisk, 
se radují, že jim byznys s chudobou ještě ně-
jakou dobu pokvete.

nám, zástupcům měst a obcí ve svazu, se to 
nelíbí. voláme po řešení dostupného bydle-
ní a jsme otevřeni jednání k nalezení shody. 
na  tom se shodlo srpnové předsednictvo. 
Jednoznačně řeklo, že stávající koncepce 
sociálního bydlení nezohledňuje věcné 
připomínky územních samospráv a  reál-
né možnosti státu a dalších úrovní veřejné 
správy. navrhujeme proto pracovat na kon-
trolních opatřeních a požadujeme jasné ga-
rance financování včetně dostatku finanč-
ních zdrojů na  sociální práci. vedení svazu 
současně apeluje na vládu, aby po nalezení 

shody pověřila příslušné ministerstvo vy-
pracováním zákona o  dostupném (nájem-
ním) bydlení.  

budeme o  tom jednat s vedením minister-
stva práce a  také na  plánované schůzce 
s vládou. samozřejmě v kontextu s dalšími 
tématy, která nejde řešit izolovaně.  souvi-
sí s  tím třeba doplatky na bydlení, které je 
rovněž nutné změnit tak, aby z nich netěžili 
provozovatelé ubytoven. také agenda so-
ciálně vyloučených lokalit, aby byla řešena 
ve spolupráci s městy a obcemi a ne meto-
dou „o nás bez nás“, jako při zpracování pra-
covní analýzy. a  rovněž fakt, že dostupné 
bydlení by se mělo primárně zajišťovat těm 
sociálně slabým, kteří se ve  svém složitém 
postavení ocitli nezaviněně – seniorům či 
lidem, kteří žijí sami s malými dětmi.  ti se 
často snaží svou situaci zlepšit, ale bývá to 
pro ně logicky těžší. lidé 55+ totiž obtížně 
najdou zaměstnání, stejně tak rodiče samo-
živitelé, kteří v  případě nemoci svých dětí 
mají – a je to tak správně – jasnou prioritu: 
postarat se o své nejbližší. Jsou to také lidé, 
kteří většinou respektují pravidla, ale hrou 
osudu se dostali do životní nepřízně, napří-
klad po těžkém úrazu, a případnou pouliční 
demonstraci vidí jako krajní řešení. 

Jsou ale dnes sociální nepokoje nereálné? 
rozhodně ne. Jde o jeden z kritických pro-
jevů, se kterým se města a obce musí nějak 
vypořádat. Jsme však na  takovou krizovou 
situaci dostatečně připraveni? v  srpnu se 
nás na obdobný problém ptala média v sou-
vislosti s  havárií v  litvínově. zajímalo je, 
zda města a obce mají dostatečné varovné 
systémy pro občany. z pohledu samospráv 

můžeme říct, že nejčastěji pro upozornění 
veřejnosti používáme obecní rozhlas. s ha-
siči a  policií pak po  dřívějších incidentech 
(například tragické události v  uherském 
brodě letos v  únoru, kdy třiašedesátiletý 
muž zastřelil osm lidí a poté sám sebe) ope-
rativněji komunikujeme i  prostřednictvím 
sms zpráv. varovné systémy pro občany 
chce stát podle našich informací podpořit 
dotačními tituly. a za svaz navíc říkáme, že 
by nebylo od věci, aby se na jejich pořízení 
finančně podílely i  subjekty, které jsou pro 
danou oblast potenciálním rizikem. Dnes to 
není jejich povinností, ale jde přece i  o  je-
jich společenskou odpovědnost vůči obci, 
kde fungují, a jejím obyvatelům, jejich sou-
sedům. proto by měly jednat konstruktivně 
a  podílet se. Žijeme přece spolu se všemi 
přínosy a  riziky, které taková společná do-
mácnost lidí, firem, institucí a úřadů přináší. 
musíme si zkrátka pomáhat...    

Mgr. Pavel Drahovzal
místopředseda Svazu 

starosta Velkého Oseku
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l	Územní samosprávy jsou 
podfinancované, peníze chy-
bí třeba na sociální služby  
či sociální bydlení

 1. červenec 2015, Praha
o financování územních samospráv jedna-
lo předsednictvo svazu s  radou asociace 
krajů čr. obě organizace konstatovaly, 
že peníze jsou především třeba na sociál- 
ní služby, podle krajů na  ně v  letošním 
roce stále chybí více než 700 milionů ko-

run. Dále chybí prostředky na  dopravní 
infrastrukturu, kterou nelze financovat 
z evropských dotací 2014+, a také na zdra-
votnictví. systémově je třeba řešit sociální 
bydlení, kde budou nastavena jasná pravi-
dla, kompetence a odpovědnost.
starostové se s  hejtmany shodli, že v  so- 
ciální oblasti by se vláda měla zaměřit 
na  dostupné nájemní bydlení. ocenili 
snahu vlády řešit otázku bytové nouze, 
přičemž zdůraznili, že zajistit je třeba ze-
jména bydlení mladých rodin, seniorů, 
hendikepovaných a  těch, kteří svou složi-
tou bytovou situaci nezavinili. koncepce 
by se měla vzít jen na  vědomí a  na  ni by 

měl navázat zákon, který bude řešit byd-
lení v  celé jeho šíři. svaz i  asociace jsou 
ochotny se na tom podílet. musí být jasné 
financování, odpovědnost a pravomoci. 
představitelé asociace krajů pak infor-
movali předsednictvo svazu o výsledcích 
svého jednání s  vládou, kde byla hlav-
ním tématem příprava státního rozpočtu 
na rok 2016 – kraje trvají na tom, aby došlo 
ke změně rozpočtového určení daní, kte-
ré ministr financí dříve přislíbil, bohužel 

nyní však zvažuje 
další roční odklad. 
kraje to považují 
za  velmi nešťastné, 
představuje to pro 
ně ročně 3,5 miliar-
dy korun. financo-
vání pochopitelně 
trápí i  svaz, tedy 
města a obce. i ony 
jsou podfinancová-
ny, co se týče roz-
počtového určení 
daní a  příspěvku 
na  výkon státní 
správy. svaz i  aso-

ciace se shodují v tom, že pokud se samo-
správě budou přidávat povinnosti, třeba 
v  kontextu s  již zmiňovaným sociálním 
bydlením, musí jít s  nimi také  adekvátní 
finanční náhrada. Dále se hovořilo o  du-
plicitě kontrol, o  evropských dotacích, 
kde je snaha zřídit v  každém kraji jedno 
kontaktní místo pro dotace, tzv. evropský 
dům, a  o  přijímání uprchlíků – z  jednání 
asociace s  vládou vyplynulo, že vláda 
v současné době s větším zapojením kra-
jů, měst a obcí do řešení migrační vlny ne-
počítá. vše by podle kabinetu bohuslava 
sobotky měla zvládnout cizinecká policie 
a uprchlická centra.

l	Obce a města jsou  
významnými spojenci  
zahraniční politiky ČR

 28. červenec 2015, Praha
v červenci se sešli zástupci svazu vedené 
jeho předsedou františkem luklem s  mi-
nistrem zahraničních věcí lubomírem 
zaorálkem. Jednání se soustředilo na hle-
dání možnosti podpory mezinárodní spo-
lupráce měst a  obcí z  národních zdrojů 
a  na  další zintenzívnění spolupráce mezi 
svazem a  ministerstvem. zástupci svazu 
představili přínosy partnerské spoluprá-
ce měst a  obcí a  informovali o  slibně se 
rozvíjející decentralizované spolupráci, 
ve  které spatřují velký potenciál českých 
obcí především v  oblasti předávání zku-
šeností s  decentralizací veřejné správy 
a  good governance zemím procházejícím 
procesem demokratizace a  transformace. 
ministr zaorálek velmi ocenil mezinárodní 
aktivity českých samospráv, které označil 

za významné spojence a nedílnou součást 
zahraniční politiky české republiky, a zdů-
raznil připravenost ministerstva pokračo-
vat v oboustranně prospěšné spolupráci.

l	Při zajišťování dopravní  
infrastruktury je třeba  
spolupracovat

 29. červenec 2015, Praha
předseda svazu františek lukl podepsal 
spolu s  ředitelem státního fondu do-
pravní infrastruktury zbyňkem Hořelicou 
společné memorandum, ve  kterém se 
obě organizace zavázaly spolupracovat 
při zajišťování rozvoje dopravní infra-
struktury v  obcích a  městech čr. fond 
i  svaz jsou si vědomy významu kvalitní 
dopravní infrastruktury jakožto nezbyt-
ného faktoru udržení a rozvoje příznivých  
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životních podmínek obyvatel české re-
publiky. v  rámci vzájemné spolupráce se 
budou snažit o  zvyšování bezpečnosti 
dopravy, budou konzultovat projektovou 
přípravu dopravní infrastruktury i  výstav-
bu a  údržbu cyklostezek. zástupci obou 
organizací se účastní relevantních jednání 
druhé strany, budou spolupracovat při pří-
pravě příslušné legislativy a  v  neposlední 
řadě pak také při aktualizaci pravidel pro 
poskytování příspěvků.

l	Svaz se stává partnerem  
projektu Obědy do škol

 7. srpen 2015, Praha
na  svaz se obrátili zástupci společnosti 
Women for Women se žádostí o partner-
ství při realizaci projektu „obědy do  škol“. 
projekt vznikl v  roce 2013 na  základě re-
portáže v pořadu 168 hodin české televize. 
Důvodem byl rostoucí počet českých dětí, 
jejichž rodiče si vzhledem ke  své tíživé si-

tuaci nemohou dovolit platit svým dětem 
školní obědy. partnerem v  projektu jsou 
základní školy, které mezi svými žáky iden-
tifikují ty, kteří potřebují pomoc. peníze 
nejdou do rukou rodičů, ale obědy pro tyto 
děti jsou placeny přímo škole nebo školní jí-
delně na základě darovací smlouvy. srdcem 
projektu je transparentní účet, na který při-
spívají dobrovolní dárci a iniciátoři projektu 
ivana a  pavel tykačovi. aktuálně se tímto 
způsobem platí obědy pro zhruba dva tisí-
ce dětí v různých školách. 
projektem se zabývalo na  svém zasedání 
21. srpna 2015 předsednictvo a  partner-
ství svazu při realizaci projektu schválilo. 
zapojení se do  tohoto projektu znamená 
pro svaz zviditelnění se jako společensky 
a sociálně odpovědné organizace, posílení 
prestiže a  v  neposlední řadě další komu-
nikační kanál v  sociální oblasti a  oblasti 
školství.

l	Pokračuje spolupráce  
s Komerční bankou

 11. srpen 2015, Praha
komerční banka a svaz uzavřely další tříle-
tou smlouvu o spolupráci. stvrzuje tradič-
ně dobré vztahy mezi bankovní institucí 
a organizací, která hájí zájmy českých měst 
a obcí. pokračování spolupráce má přispět 
k  rozvoji samospráv, posílit znalosti za-
stupitelů v  oblasti financování a  bankéřů 
v oblasti veřejné správy.
od  nově uzavřené smlouvy banka i  svaz 
očekávají také posílení vzájemné spo-
lupráce, komunikace a  informovanos-
ti. partneři budou spolupracovat také 
na  společných akcích zaměřených nejen 
na  prohlubování znalostí a  finančních 
kompetencí komunálních politiků a  za-
městnanců municipalit.
zástupce výkonného ředitele pro marke-
ting a komunikaci komerční banky radek 
basár ujistil, že si uvědomují specifické po-
třeby českých měst a obcí. kvalitní služby 
v  oblasti platebního styku, financování 
včetně spolupráce při čerpání dotačních 
zdrojů z  čr a  eu, ale i  zvýhodněné pro-

gramy připravené 
ve  spolupráci s  ev-
ropskými finanční-
mi institucemi jsou 
důkazem, jak velký 
význam tito kli-
enti pro komerční 
banku mají. banka 
tradičně investuje 
do  rozvoje českých 
měst a  obcí a  pod-
poruje samosprá-
vu. předseda svazu 
františek lukl oče-
kává, že nová spolu-

práce by měla fungující vazby mezi veřej-
ným a  bankovním sektorem ještě zlepšit 
a pomoci najít další cesty, jak města a obce 
rozvíjet ku prospěchu jejich obyvatel.

l	Koncepce sociálního bydlení
 20. srpen 2015, Praha
v  srpnu se v  kanceláři svazu 
s  dalšími zainteresovanými 
subjekty jednalo o  „koncep-
ci sociálního bydlení na  léta 
2015–2020“, kterou zpraco-
valo ministerstvo práce a  so-
ciálních věcí. svaz k  tomuto 
materiálu vznesl v  průběhu 
meziresortního připomínko-
vého řízení řadu připomínek, 
které se dotýkaly zejména za-
sahování do  samostatné pů-
sobnosti obcí. nejen podle zá-
stupců svazu je tato koncepce 

nedokonalá a  má mnoho slepých míst. 
svaz v každém případě podporuje myšlen-
ku dostupného bydlení s tím, že zaopatřit 
je třeba především seniory, sociálně slabé 
(ne vlastní vinou), matky s  dětmi atd. pro 
občany, kteří si tíživou bytovou situaci za-

vinili sami, pak je třeba stanovit jasná pra-
vidla včetně stanovení povinnosti podílet 
se na  vykonávání veřejných prací. svaz 
chce také znát jasné garance hmotného 
zajištění realizace cílů dostupného bydlení 
včetně zdrojů financování sociální práce. 

l	Kapacita MŠ bude posílena
 21. srpen 2015, Praha
nejen o  nedostatečné kapacitě mateř-
ských škol jednal předseda svazu fran-
tišek lukl s  ministryní školství kateřinou 
valachovou. při jednání, které probíhalo 
na  půdě svazu, ministryně školství ubez-
pečila, že vnímá nedostatečnou kapacitu 
mateřských škol, zejména v  okolí velkých 
měst, a  chce tuto situaci řešit. kapacita 
mateřinek by měla být finančně posílena 
z  evropských zdrojů, hledají se ale i  další 
možnosti v  rámci spolupráce s  minister-
stvem pro místní rozvoj. kateřina valacho-
vá dále informovala, že zamýšlí také snížit 
úvazky ředitelů mateřských škol a malotří-
dek a kapacity si vyčlenila také na mládež-
nický sport.    



X V I I I .  r o č n í k
C E Lo s TÁT N Í  F I N a N Č N Í  Ko N F E R E N C E

Další ročník finanční konference se bude konat ve dnech 9. a 10. prosince 2015, a to již podruhé v Clarion Congress hotel 
Prague v pražských vysočanech (freyova 33, praha 9). přípravy na tuto akci jsou již dnes v plném proudu a my vás průběžně 
budeme informovat o jejich postupu – sledujte proto také naše internetové stránky. 

konference je vždy zaměřena především na otázky financování a hospodaření měst a obcí. letos budou k hlavním tématům pa-
třit také veřejné zakázky, zákon o vnitřní kontrole a řízení, novela zákona o nejvyšším kontrolním úřadu, registr smluv a chybět 
nebudou ani novinky týkající se operačních programů na období let 2014–2020. konference je opět členěna do jednotlivých 
bloků, z nichž jeden bude zaměřen také na dostupnost poštovních služeb v území a jeden se bude věnovat sociální problema-
tice, především pak koncepci sociálního bydlení. Další je věnován nedostatku lékařů v obcích. podrobnější program konference 
přineseme v příštích číslech našeho zpravodaje. 

pozváni byli samozřejmě i významní představitelé státních institucí, někteří z nich již potvrdili svoji účast. 

Využijte slevy za včasnou úhradu účastnického poplatku!

předsednictvo svazu na svém zasedání dne 21. srpna 2015 schválilo, podobně jako v loňském roce, slevy za včasnou úhradu 
účastnického poplatku za jednu osobu ve výši 10 %, za druhou a další z jednoho úřadu pak slevu ve výši 30 %. výše účastnické-
ho poplatku přitom zůstává kategorizována:

•	 zástupce	členské	obce	Svazu	s	počtem	obyvatel	do	 jednoho	 tisíce	 (podle	údajů	statistické	 ročenky	ČSÚ	k	1.	1.	2014)	 
– 1250 kč bez DpH, tedy 1512,50 kč vč. DpH

•	 zástupce	členských	obcí	Svazu	nad	tisíc	obyvatel	–	2100	Kč	bez	DPH,	tedy	2541	Kč	vč.	DPH
•	 nečlen	Svazu	–	3000	Kč	bez	DPH,	tedy	3630	Kč	vč.	DPH

Výše účastnického poplatku uhrazeného do 10. října 2015 (po slevě)

•	 zástupce	členské	obce	Svazu	s	počtem	obyvatel	do	jednoho	tisíce	–	1361,25 Kč vč. DPh
•	 první	 osoba	 z	 členské	obce	 Svazu	nad	 tisíc	 obyvatel	 –	2286,90 Kč vč. DPh, druhá a další osoba ze stejného úřadu  

– 1778,70 Kč vč. DPh

využijte naší nabídky a registrujte se na našich webových stránkách, kde najdete i další podrobnosti.

Ilustrační foto z CFK 2014
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Předsednictvo Svazu
pŘeDseDnictvo se seŠlo Dne 21. srpna 2015 v praze

předsednictvo svazu úvodem svého třetího jednání v  novém 
složení vzalo nejprve na  vědomí stav členské základny, která 
aktuálně čítá 2641 měst a  obcí. ty zastupují téměř 8  200  000 
obyvatel české republiky (= 78 %).

následně byly podány informace o  průběhu realizace svazo-
vých projektů. první se týkala projektu Podpora meziobecní 
spolupráce. Ředitel projektové kanceláře svazu Jaromír Jech 
podal podrobné informace, zvláště pak upozornil, že byla za-
hájena činnost platformy pro efektivní meziobecní spolupráci 
ve formě dvou základních diskusních skupin, které jsou mimo 
jiné obsahem klíčové aktivity 12 prodloužení projektu – admi-
nistrativní podpora při zajišťování některých agend v  samo-
statné působnosti obcí a  zaměstnanost a  související témata. 
současně nabíhají práce v  oblasti klíčové aktivity 13 – tvorba 
akčních plánů. krátce pak zhodnotil dosavadní průběh projek-
tu odpovědný zastupitel, který probíhá v podstatě dle plánu. 
O obou projektech více na str. 25, 26.  

Jaromír Jech podal ještě informaci o  přípravě dalšího projek-
tu, v podstatě navazujícího na projekt meziobecní spolupráce 
(mos), s  názvem „Posilování administrativní kapacity ma-
lých obcí na  bázi meziobecní spolupráce“. aby svaz tento 
projekt realizoval, vzešel z požadavků starostů zapojených prá-
vě do mos a jeho přípravu schválilo předsednictvo již na svém 
dubnovém zasedání. projekt by se měl zabývat především 
vytvořením odborných a  administrativních servisních center 
v rámci dobrovolných svazků obcí (Dso). stejně, jako v projek-
tu mos, by mělo být základní skladební jednotkou území obcí 
s rozšířenou působností, avšak s tím, že by nemělo jít o nepře-
kročitelnou podmínku. centra by zpracovávala konkrétní poža-
davky či zakázky požadované obcemi zejména v oblasti samo-
správných kompetencí a  poskytování veřejných služeb. cílem 
projektu je zajištění integrovaného rozvoje území a zkvalitnění 
veřejných služeb. realizace by měla opět probíhat tak, že svaz 
naváže smluvní vztah s Dso v jednotlivých správních územích 

orp a  poskytne jim v  průběhu projektu finanční příspěvek 
na  mzdy zaměstnanců, kteří budou na  základě metodického 
vedení a koordinace svazu realizovat jednotlivé aktivity servis-
ního centra. tím bude vytvořeno základní personální zázemí 
pro realizaci obcemi vybraných aktivit v rámci celého správního 
území. rozpočet projektu by měl činit necelých 400 milionů kč,  
z toho zhruba 320 milionů by mělo v rámci tzv. přímé podpory 
směřovat do území servisním centrům. 
Ředitel projektové kanceláře poté podal další podrobnější in-
formace týkající se vypracování žádosti, realizace a harmono-
gramu projektu, personálního zajištění, financování, výběru 
smluvních partnerů atd. 
předsednictvo svazu s návrhem na realizaci projektu souhlasilo 
s  tím, že výběr smluvních partnerů bude proveden na  zákla-
dě provedeného průzkumu závazného zájmu mezi Dso s tím, 
že budou souhlasit s  jasně stanovenou finanční spoluúčastí 
a podmínkou udržitelnosti projektu. rozpočet svazu tedy ne-
bude zatížen. v takovém případě pak souhlasilo s uvolněním fi-
nanční částky z rezervy předsednictva svazu ve výši 300 tisíc kč  
na zpracování projektové žádosti.  

předsednictvo svazu se dále zabývalo přípravou dvou svazo-
vých konferencí, a to právnickou, která by se měla konat vůbec 
poprvé, a již tradiční finanční konferencí. 

uspořádat Právnickou konferenci navrhla kancelář svazu 
právě na  základě kladných ohlasů na  organizování celostátní 
finanční konference, která bude letos pořádána již 18. rokem, 
a  krajských setkání. právnickou konferencí tak vznikne další 
prostor pro komunikaci právních témat, která se úzce dotýkají 
územní samosprávy. pokud by 1. ročník zaznamenal úspěch, ko-
nala by se pak v dvouletých intervalech, mezi sněmy, a to vždy 
po skončení krajských setkání. pořádána by byla v brně, jakož-
to	 sídle	 významných	 institucí	 (Ústavní	 soud,	 Nejvyšší	 správní	
soud,	Úřad	pro	ochranu	hospodářské	soutěže),	jejichž	předsta-
vitelé by byli na konferenci zváni. cílovou skupinou konference 
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by měli být jednak volení zástupci místní samosprávy, jednak 
úředníci obecních/městských úřadů a magistrátů. tomu by měl 
být přizpůsoben i program. zajímavá by jistě byla témata jako 
např. veřejné zakázky, kontrola obcí, stavební zákon, veřejné 
opatrovnictví, právo na  informace, církevní restituce, trestní 
odpovědnost zastupitelů i  právnických osob, shromažďovací 
zákon, nepojistné sociální dávky atd. na základě poptávky byl 
místem konání vybrán hotel continental, který nabídl termín 
12. a 13. května 2016. předsednictvo konání konference schvá-
lilo. 

XVIII. celostátní finanční konference se bude znovu konat 
v hotelu clarion v pražských vysočanech, který se při loňském 
ročníku velmi osvědčil, a to ve dnech 9. a 10. prosince 2015. pro-
tože jde již o  tradiční akci, její příprava probíhá standardním 
způsobem a úkolem předsednictva bylo schválit slevy na účast-
nickém poplatku, které byly zavedeny v loňském roce – viz str. 4.  
předsednictvo rozhodlo možnost slev ponechat. představen 
byl i návrh programu konference.  

podrobněji se předsednictvo svazu zabývalo otázkou zříze-
ní Národního centra energetických úspor, z. s., která byla 
nastíněna již při posledním zasedání.  zřídit takovýto subjekt 
navrhla společnost čez, a. s., a měl by být založen se svazem 
a  s  asociací krajů. Důvodem je skutečnost, že evropská unie 
v  roce 2012 schválila směrnici o  energetické účinnosti, jejímž 
cílem je snižovat závislost členských států na fosilních palivech, 
šetřit výdaje státu i domácností za energii a přispět k čistšímu 
prostředí. Do roku 2020 by měla evropská unie snížit spotřebu 
energie	o 20	%,	český	závazek	byl	vyčíslen	na 48	PJ.	Úspory	by	
měly být i  na  straně obcí a  krajů. a  právě vzhledem k  šíři ne-
zbytných opatření a prostředků, které bude třeba pro dosažení 
energetických úspor investovat (nemalá část investic by měla 
pocházet z evropských dotací) čez doporučil zřídit tento sub-
jekt, který by prováděl poradenskou činnost pro obce a kraje, 
připravoval by podklady pro ministerstva a řídící orgány ope-
račních programů pro efektivní nastavení, zacílení dotačních 
prostředků apod. svaz by na zřízení a fungování spolku uvolnil 
částku cca 200 tisíc kč. Dominantní náklady by nesl čez. před-
sednictvo svazu považuje založení takového subjektu za vhod-

né, jelikož svaz by díky němu mohl uplatňovat vliv v této oblasti 
a zároveň jde i o další službu členské základně. Doporučilo pro-
to radě svazu souhlasit se zřízením národního centra energe-
tických úspor a uvolnit požadované prostředky (pozn.: rozho-
dovat o založení jiné právnické osoby může pouze rada). 

projednáváno bylo i udělování dalších záštit svazu. o poskyt-
nutí odborné záštity bylo požádáno nad třemi odbornými kon-
ferencemi. vzhledem k  tomu, že v  poslední době je o  záštitu 
svazu žádáno stále častěji, členové předsednictva se shodli, že 
pro jejich udělování je třeba stanovit jasná pravidla a podmín-
ky, za jakých se budou poskytovat. vždy je nutné, aby z poskyt-
nutí záštity svazu měly určitý benefit členské obce svazu.   

předsednictvo schválilo také podpis Memoranda o  porozu-
mění s  Kongresem místních samospráv Moldávie (CaLM). 
tato bilaterální dohoda byla iniciována moldavskou stranou 
v návaznosti na hlavní cíl mezinárodního projektu „nové příle-
žitosti pro místní samosprávy – role národních asociací v rozvo-
jové spolupráci“, který je finančně podpořen z visegradského 
fondu. Jsou do  něho kromě svazu zapojeny národní asociace 
místních samospráv slovenska, polska, maďarska, Gruzie, mol-
dávie a ukrajiny. cílem projektu je navázání hlubší spolupráce 
mezi národními asociacemi místních samospráv zemí v4 a zemí 
východního partnerství včetně posílení kapacit národních 
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asociací zemí východního partnerství a  identifikace jejich po-
třeb a potřeb jejích členů. memorandum o porozumění vytvá-
ří obecný rámec pro budoucí vztahy mezi naší a  moldavskou 
asociací a základ pro dlouhodobou spolupráci, v rámci které by 
mimo jiné měly být budovány vzdělávací programy pro úřed-
níky obou stran, výměnné programy pro zaměstnance a stáže 
pro úředníky, realizace společných projektů či podpora rozvoje 
vztahů mezi členy obou asociací.   

v další části programu byla projednána ještě celá řada dalších 
témat, hovořilo se například o:

n rozvoji spolupráce se společností mepco (základní informa-
ce o  společnosti též na  str. 20) a  společností iurmo – svaz 
by se měl více zasadit o podporu těchto společností (pozn.: 
obě společnosti byly založeny svazem) prostřednictvím za-
dané ohodnocené práce (např. podíl na projektech realizo-
vaných projektovou kanceláří svazu), 

n novele zákona o Hasičském záchranném sboru čr – před-
sednictvo podpořilo návrh generálního ředitelství Hzs 
doplnit návrh zákona o  možnost poskytování účelových 
dotací pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (finanční 
prostředky by GŘ Hzs poskytovalo obcím prostřednictvím 
fondu zřízeného krajem),

n plánovaném společném zasedání předsednictev českého 
a slovenského svazu,

n přípravě podpisu memoranda o  partnerství a  spolupráci 
s organizačně správním institutem, o. p. s.,

n problematice nedostatku lékařů – popis problematiky viz INS 
č. 7, str. 2 – předsednictvo schválilo navázání komunikace se 
všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která v  září představí 
tzv. motivační program, jež má být spuštěn 1. 1. 2016 a měl 
by do problémových míst přilákat lékaře díky navýšení ka-
pitační platby (platba za pacienta) i hodnoty bodu (platba 
za výkon),

n projektu obědy do škol – viz aktualita na str. 3,
n koncepci sociálního bydlení – viz aktualita na str. 3,

n zapojení svazu do konference „evropský Habitat“, tedy pří-
pravné konference na  celosvětovou konferenci osn o  by-
dlení a rozvoji měst, která by měla řešit problémy spojené 
se zajištěním potřebné infrastruktury a  udržitelné socio- 
ekonomické stability – předsednictvo schválilo zapojení 
svazu do  této konference, a  to konkrétně organizováním 
doprovodného semináře zaměřeného na udržitelné bydle-
ní ve městech,

n zákonu o ochraně ovzduší – i když v některých částech naší 
republiky by obce a města přivítaly, kdyby orp mohly kon-
trolovat způsob vytápění domácností, většina se domní-
vá, že tento nástroj pro zlepšení ovzduší nebude účinný; 
kontroly by spíše měla provádět česká inspekce životního 
prostředí, případně hygiena, které jsou v této věci odborně 
zdatnější a mohou zajistit také jistou objektivitu posuzová-
ní, stát by dle názoru předsednictva svazu měl ale v každém 
případě podporovat ekologicky šetrnější vytápění a v této 
oblasti šířit i jistou osvětu. 

byla přijata pozvání pro zástupce svazu na:

n konferenci towns in transition, kterou organizuje konfede-
race měst a obcí evropy ve dnech 24. a 25. září 2015 v buda-
pešti; 

n 11. konferenci evropských regionů a měst (kers) s názvem 
strategie přežití regionů a měst v evropě, která se uskuteční 
ve dnech 27. – 29. září 2015 v salzburku, kde budou hlavní-
mi tématy regionální výzkum a  inovační politika ve  spoji-
tosti s trhem práce, obnovitelné zdroje, energetické úspory, 
ochrana klimatu a regionální turismus, 

n Galavečer mezinárodního stavebního veletrhu for arcH, 
který se koná 16. září 2015,

n 7. ročník soutěže young architect award,
n seminář „budování sociálního dialogu a informování sociál-

ních partnerů v čr o kolektivním vyjednávání na úrovni eu“, 
který se uskuteční 15. září 2015 v hotelu barceló v praze.

zpracovala Lenka Zgrajová
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Představujeme členy Předsednictva svazu 
Xiv. sněm svazu měst a obcí, který se konal ve dnech 21. a 22. května 2015 v olomouci určil směr další činnosti svazu a zvolil no-
vou radu. nově zvolení členové rady se sešli na svém prvním zasedání 12. června 2015 a ze svého středu si zvolili předsednictvo 
– viz ins č. 7, str. 4, 5. Jeho členy jsme požádali o krátké představení a položili jim několik otázek.

l	Kolikáté volební období jste ve funkci? 
l	Jaká je vaše původní profese a jak vám pomáhá v současné práci pro města a obce?
l	Jaké jsou vaše záměry a cíle v Předsednictvu Svazu?
l	Co byste chtěli v oblasti samospráv zejména změnit a proč?
l	Co považujete za svůj největší úspěch ve vedení vašeho města/obce?

Mgr. František Lukl, MPa, předseda svazu, starosta města Kyjov

l starostou kyjova jsem třetí volební období, od roku 2005.
l Jsem právník. v práci pro samosprávu mi to velmi pomáhá, snadněji se orientuji v právu a lépe se mi 

formulují vyhlášky a předpisy obcí. 
l mou snahou je samozřejmě hájit zájmy měst a obcí, především pak usilovat o snižování byrokracie, 

zlepšit financování samospráv a také být partnerem pro vládu a parlament.  
l Je toho hodně, co je potřeba změnit. předně chci bojovat za zvýšení podílu samospráv na rozpočto-

vém určení daní, za zefektivnění příspěvku na výkon státní správy a úpravu jeho výše. ale chtěl bych 
také např. usnadnit přístup obcí k dotacím, a to národním i z evropské unie, a celkově vnést zdravý 
rozum a praktičnost do rozhodování ve veřejné správě.

l Jsem hrdý zejména na to, že v kyjově máme vstřícný úřad k občanům, efektivně nakládáme s prostředky ve městě a široce 
využíváme evropské fondy k rozvojovým aktivitám. 

Mgr. adriana Krnáčová, Mba, čestná předsedkyně svazu, primátorka hl. m. Praha

l primátorkou hlavního města prahy jsem první volební období. 
l vystudovala jsem vědu o výtvarném umění, jazyky a řízení obchodních společností. celý život jsem se 

zabývala řízením, nastavováním efektivních procesů. sedm let jsem vedla transparency international. 
veřejná správa je mi velice blízká.

l chtěla bych zintenzivnit setkávání, spolupráci a výměnu zkušeností, především v oblasti čerpání  
a využívání prostředků z evropských fondů.

l byla bych například ráda, kdyby se podařilo zvrátit trend přenášení působnosti ze strany státu na 
samosprávy bez odpovídajících kompenzací, kdyby se podařilo rozšířit elektronizaci agend a zlepšit 
přístup úřadu k občanovi.

l konečně se snad podařilo vyjednat s dodavateli otevření tunelu blanka. v souvislosti s opencard  město odmítá nátlak – exis-
tuje alternativa v podobě papírových kupónů, chystáme systém jednotných pražských služeb prague market (elektronická 
platforma), kde bude možné např. objednávat jízdné, nechat zaplatit za odpad, nebo poplatek za psa. začali jsme řešit proble-
matiku pražských taxislužeb a, jak dokazují výzvy k blokádám prahy, ťali jsme do živého!

Ing. Petr Kulhánek, místopředseda svazu pro evropské záležitosti, 
primátor st. města Karlovy Vary

l ve funkci primátora jsem druhé volební období.
l původní profesí jsem ekonom, vlastník vydavatelství. i město je svým způsobem řízení společnosti, ve 

své gesci mám také ekonomiku a finance města. tedy ve velké míře využívám zkušenosti z předchozí-
ho angažmá.

l ve svazu mám na starosti evropské záležitosti, jeho zastupování na mezinárodní úrovni, programova-
cí období 2014–2020, evropské strukturální a investiční fondy a také oblast cestovního ruchu. prioritou 
je pro mě maximální a efektivní čerpání evropských prostředků. v oblasti cestovního ruchu pak pod-
pora národního dotačního zdroje vzhledem ke skutečnosti, že jde o oblast nepodporovanou z eu.

l chtěl bych především odstranit extrémní a mnohdy nadbytečnou administrativní zátěž spojenou s čerpáním dotačních pro-
středků.

l nový statut lázeňského místa karlovy vary formou nařízení vlády jako první město v čr, nezvratný proces přístupu na seznam 
světového dědictví unesco.
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Ing. Martin Charvát, místopředseda svazu za KsM, primátor st. města Pardubice

l první, primátorem jsem byl zvolen 21. listopadu 2014.
l vystudoval jsem stavební fakultu. to, že jsem stavař, mi skvěle pomáhá orientovat se v investičních 

záměrech, v jejich prioritách i při samotné realizaci, kdy mě zhotovitel stavby prostě nemůže tzv. opít 
rohlíkem.

l chtěl bych, aby svaz směrem k vládě a parlamentu komunikoval jednotně. tzn., aby statutární města, 
menší města i malé obce přesto, že jejich potřeby a požadavky jsou mnohdy rozdílné, komunikovaly 
jednotně.

l naprosto upřímně řeknu, že především informační tok mezi státní správou a samosprávou. občas 
mám pocit, že když si státní správa neví rady, přesune agendu na orp...

l Jsem ve funkci relativně krátce. proto za dosavadní úspěch považuji to, že se podařilo udržet kontinuitu s tím dobrým z před-
chozího volebního období. a ze svého krátkého působení na radnici bych pak chtěl vyzdvihnout reinkarnovaný projekt revita-
lizace pardubického přednádraží.

Ing. Vlastimil Picek, místopředseda svazu za KM,
starosta města brandýs nad Labem-stará boleslav

l Jsem v prvním volebním období.
l mám vystudovaný obor komunikační a sdělovací systémy. celou svoji profesní karieru jsem působil 

jako voják z povolání. prošel jsem řadou vojenských pozic, ty poslední dvě byly vedoucí vojenské kan-
celáře prezidenta republiky (v. klaus) a náčelník generálního štábu armády čr. po ukončení vojenské 
kariéry jsem působil jako náměstek ministra obrany a posléze jako ministr obrany ve dvou vládách. při 
vedení města využívám především bohaté organizační zkušenosti a znalost státní správy.

l nutná je především změna zákona o rozpočtovém určení daní a také optimalizace přenesených pů-
sobností na samosprávu.

l na hodnocení je to ještě krátká doba.

Mgr. Pavel Drahovzal, místopředseda svazu za Ko, starosta obce Velký osek

l starostou jsem druhé volební období.
l Jsem právník, před nástupem do funkce jsem více než pět let pracoval v kanceláři svazu a řešil legisla-

tivu životního prostředí, obecných předpisů o organizaci a fungování veřejné správy, poskytoval práv-
ní poradenství obcím a městům a sestavoval smlouvy různého druhu pro svaz i obce. Šlo o zkušenosti, 
které mi velmi pomohly a pomáhají při práci starosty, v podstatě jsem se teoreticky zaučil a pak jsem 
plynule přestoupil do starostenské praxe.

l chtěl bych dosáhnout stálého uznání samosprávy a respektu ze strany státu, veřejných institucí a sa-
mozřejmě občanů. místní samospráva je jeden z nejstabilnějších prvků demokratické veřejné správy, 
nepodléhá totiž tolik politickým vlivům a osvědčila se, je bezesporu efektivní při přípravě a realizaci veřejně prospěšných pro-
jektů – budování infrastruktury, řešení problémů v oblasti sociální i bezpečnostní, v podpoře kultury, sportu a společenských 
aktivit. bude-li samospráva respektována, pak mají občané příležitost ve své obci realizovat své představy o jejím rozvoji. s tím 
souvisí i stabilita a posilování finančních zdrojů obcí a měst, to bych spolu s kolegy ve vedení svazu chtěl pro samosprávu tr-
vale zabezpečit. v neposlední řadě chci zajistit, aby nebyly města a obce neustále „bombardovány“ nadbytečnou legislativou 
a administrativou, zejména v oblasti dotací a výkonu státní správy. přebujelá byrokracie má totiž dopad do financí měst a obcí 
a samozřejmě odčerpává síly na realizaci vlastních projektů.

l obec, kterou jsme na  konci roku 2010 s  kolegy přebírali od  předchozího vedení, neměla připravené žádné projekty, měla 
mnoho dlouhodobě nesplácených závazků – úvěry, faktury apod. – dosahují několika desítek miliónů. Dnes má obec stabilní 
hospodaření, realizuje řadu projektů s  pomocí dotací (zateplení školy, školky, stavba kanalizace, rekonstrukce silnic, dětská 
hřiště aj.) a připravuje další projekty pro obyvatele – vodovod, modernizaci veřejného rozhlasu a osvětlení, opravy chodníků 
atd. takže největším úspěchem je, že jsme obec nastartovali k rozvoji, protože před tím min. osm let stagnovala, ne-li se pro-
padala, a neměla jasnou vizi. vše to není jen o starostovi, ale i podpoře zastupitelstva, rady a samozřejmě obyvatel v obci. Je to 
kolektivní dílo a to si myslím, že je taky úspěch, když se obec stmelí a pracuje se na rozvoji společně.



Ing. Tomáš Macura, Mba, primátor st. města ostrava

l primátorem jsem první volební období, konkrétně od 6. listopadu 2014. Žádnou předchozí zkušenost  
s komunální politikou nemám.

l vzděláním jsem ekonom, pracoval jsem jako (snad docela úspěšný) vrcholový manažer v privátní sféře. 
nějaký čas jsem strávil i na (neplacené) rodičovské dovolené. vše, čemu jsem se v životě naučil, se snažím 
uplatnit v práci pro město, byť rozdíl mezi soukromým sektorem a veřejnou správou je propastný.

l rád bych napomohl zvýšení prestiže svazu, coby respektovaného partnera pro centrální orgány. smě-
rem dovnitř bych si přál, aby svaz byl akčnější a efektivněji i úsporněji řízenou organizací.

l města a obce jsou přirozenými, historicky vzniklými územními celky. v nich se odehrává reálný život a reálné problémy se řeší 
v první linii. této nedělitelné a nepřenosné odpovědnosti ne zcela odpovídají jejich současné kompetence a podíl na inkasova-
ných daňových příjmech.  chci přispět k tomu, aby se obě strany této (ne)rovnice dostaly do rozumnější rovnováhy.

l Hovořit o svých největších úspěších ve vedení města po necelých deseti měsících ve funkci by mi přišlo příliš troufalé a sebe-
středné. rád na tuto otázku odpovím za rok, za dva. vím, čeho chci se svým týmem dosáhnout, a věřím, že se nám to podaří. 
problémů k řešení v ostravě je mnoho a čas na „chlubení” zatím nenastal.
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Martin zrzavecký, primátor st. města Plzeň

l ve funkci primátora města plzně jsem poprvé. předchozí volební období jsem působil jako 1. náměstek 
primátora pro ekonomickou oblast.

l Dlouhá léta jsem působil v manažerských profesích v oblasti obchodu a marketingu. Řízení města je 
podobné řízení jakékoli firmy. manažerské zkušenosti využívám i nyní.

l rád bych zhodnotil zkušenosti komunálního politika čtvrtého největšího města české republiky.
l Docílit bychom chtěli především snížení administrativní zátěže v úřadech a zjednodušení procesů. také 

zavedení motivačních nástrojů na podporu podnikatelského segmentu ze strany obcí.
l plzeň patří mezi nejúspěšnější města v české republice. ať už se jedná o kvalitu života, nabídku služeb či úspěchy na poli sportu 

a kultury. měl jsem a mám tu čest podílet se na realizaci projektů, které přispívají k jejímu dalšímu rozvoji.

Karel Rejchrt, starosta obce božanov

l starostou jsem již šesté volební období. v letech 1990–1994 jsem vykonával funkci místostarosty.        
l původní profesí jsem elektromontér a účetní. obě tyto profese mi pomáhají v oblasti hospodaření  

s energiemi a ekonomickém vedení obce.  
l Do předsednictva svazu jsem šel s cílem hájit zájmy všech obcí, a především těch menších, jejichž hlas je 

daleko méně slyšet. Jejich starostové nemají tolik času se věnovat „politice“ a jsou daleko zranitelnější.
l Demokratické procesy nám po roce 1989 přinesly svobodu při rozhodování samospráv, kterou postupně 

ztrácíme v nepřehledné změti nařízení, příkazů a zákazů. samospráva se stala těžkopádnou a v mnoha 
oblastech nefunkční. naše rozhodování se mnohdy neřídí potřebami obce, ale možností získat dotaci na tu, nebo onu věc. obce 
dnes ani neví, kdo je na jejím území trvale hlášen. problémů je mnoho a jejich řešení již není možné donekonečna odkládat.

l za úspěch považuji stabilizaci obce a její rozvoj na turistickou oblast.

Dagmar Novosadová, Dis., starostka obce Kunín

l v roce 1998 jsem byla zvolena místostarostkou a v roce 2002 starostkou. na tomto postu tedy působím 
čtvrté volební období. 

l na obecní úřad jsem po mateřské dovolené nastoupila jako ekonomka, v té době jsem dokončovala 
studium komerčního práva na vyšší odborné škole. získané znalosti a zkušenosti uplatňuji v podstatě 
neustále.

l mou snahou je prosazovat priority svazu schválené na posledním sněmu. především bych se ráda zamě-
řila na bytovou a sociální oblast (jsem mimo jiné předsedkyní bytové komise), na školství, ale věnovat se 
chci i venkovu obecně.

l tak asi jako většina mých kolegů bych chtěla především odstranit nadměrnou administrativní zátěž a byrokracii, která v posled-
ní době velmi narostla. Je však zpravidla zbytečná a časově, organizačně i pracovně jen zatěžuje zaměstnance a vedení obcí.

l mám velkou radost z letošního vítězství naší obce v soutěži vesnice roku moravskoslezského kraje. těší mě především to, že 
se do soutěže zapojili sami občané, škola, spolky, farníci i podnikatelé, přišli s nápady a přiložili ruku k dílu. Je pěkné vidět, 
kolika lidem na jejich obci záleží a že jsou právem na svůj domov pyšní. podívejte se na https://www.youtube.com/watch?v=c-
2noqmjszgc. 
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Ing. Pavel smolka, starosta města Vítkov

l starostou jsem již páté funkční období.
l moje původní profese je zemědělský inženýr – zootechnik. tam jsem se naučil vést pracovní kolektiv a 

řešit problémy, které přináší zemědělský provoz. následně jsem pracoval jako vedoucí živnostenského 
úřadu ve vítkově, kde jsem se seznámil s pracovní náplní úředníků. myslím, že obě mé předchozí zku-
šenosti mi daly dobrý předpoklad k tomu, abych se lépe orientoval a rozhodoval ve funkci, kterou nyní 
zastávám.

l město vítkov je obcí s rozšířenou působností, ale svou velikostí a také velikostí spádového území patříme 
mezi malé orp. vítkovsko se potýká se specifickými problémy, jako je vysoká nezaměstnanost či horší dopravní dostupnost,  
a dalšími, které způsobují úbytek obyvatel nejenom v našem městě, ale i v okolních obcích. tyto otázky by se také měly dostat 
na pořad jednání předsednictva. nejsme to jistě jenom my, kdo se s těmito problémy potýká, a je třeba nacházet společná 
řešení.  

l kromě zvýšení financování zejména přenesené státní správy a úpravy rozpočtového určení daní, které stále vykazuje velké 
rozdíly, je to zvýšení zapojení občanů na dění v obcích a městech, a to jak prostřednictvím voleb, tak dalšími prostředky, jakými 
je například referendum. mělo by dojít k úpravě volebního zákona a zákona o místním referendu, aby hlasy voličů byly na rad-
nicích více „slyšet“.

l těší mě především vysoká politická a hlavně osobní kultura při jednáních naší rady i zastupitelstva. samozřejmě, že se při 
projednávání různých záležitostí tříbí názory, ale doposud jsme se vyvarovali osobním útokům nebo dokonce trestním ozná-
mením. zákopová válka na radnicích nepřispívá nejenom zastupitelům, ale hlavně občanům obcí a měst.

Jiří Červenka, starosta obce blížejov

l starostuji již sedmé volební období.
l původní profesí jsem technik-strojař.
l mým cílem je samozřejmě prosazovat zájmy obcí a měst, ve všech oblastech, kde je to třeba.
l přál bych si především to, aby se nám podařilo omezit stále rostoucí byrokracii a sjednotit kontroly do-

tací. připadá mi, že naši úředníci jsou mnohdy chytřejší než úředníci evropské unie. 
l Hrdý jsem na bezproblémovou práci všech sedmi zastupitelstev a na vše, co se nám společně v našich 

obcích podařilo vybudovat (pozn.: blížejov má osm místních částí). postavili jsme např. 34 čtyřdomků, 
což nám v konečném efektu umožnilo udržet v obci devítiletku. výsledky naší práce se odrážejí i ve spo-
kojenosti našich občanů.

Mgr. Květa halanová, starostka města Jílové u Prahy

l ve funkci starostky jsem čtvrté volební období. byla jsem jí v letech 1998–2006, poté jsem byla pouze za-
stupitelkou a předsedkyní kontrolního výboru a v roce 2010 jsem byla na post starostky zvolena znovu. 

l mnoho let jsem pracovala v kultuře, pak jako učitelka všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů na 
sŠ. pohybovala jsem se tedy především v oblasti školství a kultury. obě zkušenosti mi velmi pomáhají, 
neboť obce i města žijí kulturou a školství jednoznačně patří mezi naše priority.

l samozřejmě pomoci tam, kde je mi to blízké. Jsem dlouhodobě členkou školské komise a několik let 
řídím komisi kulturní. chtěla bych ale také zatraktivnit svaz pro jeho členy, ukázat, že je to dnes už pres-
tižní organizace, která je důvěryhodná, schopná a na své členy opravdu myslí. každý by měl vidět, že členství má smysl a přináší 
výhody.

l byla bych ráda, kdyby se na města a obce, na starostky a starosty shlíželo lépe než nyní. aby nás neházeli do jednoho pytle jako 
lidi schopné všeho. Je nás více než 6200 a naprostá většina poctivých a pracovitých. naše města a obce vzkvétají. Jak říkávala 
jedna z mých asistentek: „v každém koši s jablky jsou některá shnilá.“  a já dodávám, že je to ve všech oborech lidské činnosti. 
proto mi vadí negativní obraz v mediích, když se mluví o naší práci a o nás. chtěla bych, aby veřejná správa byla opravdu funkč-
ní, blízko občanům i nám, když potřebujeme cokoli vyřídit na „vyšších“ místech. chtěla bych, aby se zastupitelé dále vzdělávali  
a také aby ubylo zbytečné administrativy.

l za úspěch mohu jednoznačně označit vyřešený dostatek míst v mateřské škole, včetně rekonstrukce budov a nyní i zahrad, 
opravy místních komunikací, chodníků. pokračování ve zvyšování kapacity základní školy a rekonstrukce jejích budov a celkové 
zlepšení školního areálu. myslím, že sem patří i dobře využité dotace. pozitivně vnímám také docela dobrou atmosféru ve měs-
tě, pořádáme hodně zajímavých kulturních a společenských akcí, máme skvělou spolupráci se spolky, zejména pak s opravdu 
výbornými hasiči.
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Informujeme

obě strany se při jednání shodly na  nut-
nosti důkladného vyhodnocení změn, kte-
ré v  ruD provedly minulé vlády, zejména 
rozsáhlou novelou v roce 2013. společným 
zájmem je nastavení spravedlivého sys-
tému, který umožní městům, obcím, kra-
jům i státu řádné plnění nezbytné agendy 
i uvolnění investic do svého rozvoje. Doho-
da panuje i v tom, že je třeba otevřít debatu 
o  rozpočtovém určení daní jako takovém, 
podíl na daních se totiž samosprávám v mi-
nulosti významně snížil. z  území zaznívají 
mimo jiné také požadavky, aby se obcím 
pokryly náklady, které mají se zajišťováním 
podmínek pro podnikání, například tam, 
kde jsou velká logistická centra. 

ministr financí přislíbil zřídit odborný pra-
covní tým, ve  kterém budou i  zástupci 
měst a  obcí. podle jeho názoru musí být 
na  novém modelu rozdělování rozpočto-
vého určení daní také širší politická shoda, 
aby se předešlo neustálým změnám, které 
rozhodně ke stabilitě hospodaření nikomu 
nepřispívají. Jako už na květnovém sněmu 
svazu andrej babiš znovu zkonstatoval, 
že obce hospodaří nejlépe. chápe ale, že 
na  služby v  území chybí peníze. nicméně 
znovu také upozornil, že rozpočet má ob-
rovský deficit a stále je velký problém, který 

způsobily minulé vlády, s vratkami zadrže-
né DpH. informoval také, že ministerstvo 
financí v současné době analyzuje možnost 
motivačních prvků pro samosprávy na pod-
poru výběru daní, s výsledky bude svaz se-
známen.	Účastníci	jednání	se	při	hodnocení	
aktuálních dat o výběru daní shodli na po-
zitivním trendu v oblasti výběru DpH, které 
na úrovni veřejných rozpočtů vykazuje me-
ziroční růst již čtvrtý měsíc po sobě. ministr 
babiš také ujistil starosty, že výpadek daní, 
který byl v  meziročním srovnání patrný 
v  prvních měsících letošního roku a  jehož 

dopad obce stále pociťují, byl způsoben 
mimořádnými vlivy. už teď je ale vidět, že 
se situace srovnává. tento negativní vliv 
v průběhu roku podle ministra zcela odezní 
a za celý rok naopak očekává meziroční ná-
růst inkasa sdílených daní o cca 5 mld. kč.  

Dalším tématem společného jednání byly 
kontroly. předseda svazu františek lukl 
uvedl, že je zájem svazu stejný jako minis-
terstva financí, aby se odstranila duplicita, 
často multiplicita kontrol. města a  obce 
proto podporují nový zákon o  vnitřním 
řízení a  kontrole ve  veřejné správě z  dílny 
ministerstva financí, který nadbytečné kon-
troly ruší, a snižuje tak administrativní zátěž 
samospráv. zároveň zavádí adresnější od-
povědnost a posiluje nezávislost auditorů. 

Debatovalo se také o  hazardu, zejména 
o jeho rušení a omezování prostřednictvím 
obecních vyhlášek. Jak snaha obcí, které 
regulují hazard vyhláškami, tak úsilí minis-
terstva financí v rámci správních řízení rušit 
vydaná povolení v co nejkratších termínech, 
směřují ke  společnému cíli státu a  měst 
i obcí: udělat v oblasti hazardu pořádek. 

otevřela se i  otázka malých rozpočtových 
pravidel. podle svazu by se měla zjedno-
dušit pravidla pro rozdělování dotací, kde 
se aktuálně řeší, kdo bude odvolacím orgá-
nem. ministerstvo už v dané věci připravilo 
potřebnou metodiku. 

zpracováno na základě tiskové zprávy

Rozpočtovým určením daní se bude zabývat expertní tým 
Ministerstva financí a svazu 

první místopředseda vlády a ministr financí andrej babiš přijal 2. července 2015 na minis-
terstvu financí delegaci svazu vedenou předsedou františkem luklem. Hlavním tématem 
společného jednání bylo rozpočtové určení daní. z jednání vyplynulo, že k rozdělování 
výnosů ze sdílených daní vznikne expertní pracovní skupina. ta se bude zabývat i moti-
vačními prvky pro města a obce, aby podpořily lepší výběr daní, řešit bude výši příspěvku 
na přenesenou působnost a další témata, která se týkají financování územních samospráv. 
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Novela zákona č. 250/2000 sb. opět zvyšuje byrokracii,  
je třeba se bránit

v pátek 3. července 2015 se v kyjově sešli zástupci svazu měst a obcí, spolku pro obnovu venkova a sdružení místních samospráv, aby 
přijali společné prohlášení k zákonu, kterým se mění rozpočtová pravidla územních rozpočtů, zákon o obcích, o krajích a o hl. m. praze. 
tento zákon zásadním způsobem zasahuje do pravomoci samospráv a přináší opět vyšší administrativní zatížení. novela komplikuje fi-
nanční podporu místních spolků, neziskového sektoru i občanských sdružení. ve společném memorandu proto organizace zastupující 
zájmy samospráv vyzývají vládu a parlament, aby právní předpis týkající se územních rozpočtů upravily.

novela zákona přináší městům a  obcím spoustu administrativy 
navíc, ale ještě horší je to s byrokratickou zátěží samotných žada-
telů. přitom v prohlášení každé nové vlády je, že sníží byrokratic-
kou	zátěž.	Zatím	je	tomu	ovšem	naopak.	Územně	samosprávné	
celky mohou podle platného znění zákona poskytovat dotace 
místním spolkům jen na  základě složitých administrativních 
procesů. Jejich rozsah je natolik velký, že ve finančním vyjádření 
mnohdy přesahuje částku, kterou samosprávy nestátním nezis-
kovým a zájmovým organizacím poskytují, protože se zpravidla 
jedná o částky od 500 do 5000 korun. tyto částky, kterými města 
a obce podporují místní organizace, samosprávy transparentně 
zveřejňují v  návrhu rozpočtu. rovněž je na  veřejném jednání 

schvaluje zastupitelstvo. nová pravidla v praxi znamenají mimo 
jiné další zveřejňování, a tedy další administrativní úkony. 

aplikace zákona likvidačně dopadá právě na  nejmenší spol-
ky, hasiče, myslivce, charitativní spolky i  sportovce. zákon tak 
poškozuje jak venkov, tak občanskou společnost a  dostupnost 
služeb poskytovaných spolky napříč celým územím české re-
publiky. svaz i jeho partnerské organizace považují nárůst admi-
nistrativní zátěže u drobných podpor do 20 000 korun za naprosto  
neadekvátní. požadují proto takovou úpravu zákona o  rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů, která poskytování dotací 
výrazně zjednoduší. 

sPoLEČNé PRohLÁšENÍ
sMs ČR, sPoV ČR a sMo ČR k zákonu ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 129/2000 sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

svaz měst a obcí čr, sdružení místních sa-
mospráv čr a spolek pro obnovu venkova 
čr vyzývají vládu a parlament české repub-
liky k novelizaci zákona, který zásadním 
způsobem a nad míru únosnou kompliku-
je podporu občanských sdružení, spolků  
a neziskového sektoru a zásadně zasahuje 
do pravomoci samospráv.

ruku v ruce s prohlášením každé nové 
vlády, že sníží byrokratickou zátěž, novela 
zákona přináší jednoznačně vyšší administ-
rativní zatížení jak poskytovatelům, tak pře-
devším příjemcům dotací. novela zavádí 
pro územně samosprávné celky povinnost 
poskytovat dotace výhradně na základě 
žádosti o poskytnutí dotace (s celou řadou 
předepsaných náležitostí) prostřednictvím 
veřejnoprávní smlouvy a následného vyúč-
tování. rovněž zavádí další povinnosti, kte-
ré zvyšují administrativní zátěž, jako jsou 

vypracovávání dotačních programů, zve-
řejňování záměrů v delší lhůtě, než je lhůta 
obvyklá (15 dnů), vypracovávání veřejno-
právních smluv na každou, byť i marginální 
dotaci, vyúčtování dotace bez rozdílu, pře-
zkoumávání rozhodnutí o uložení odvodu 
a penále za porušení rozpočtové kázně,  
a především vyhotovení sdělení o nevy-
hovění žádosti včetně odůvodnění, které 
může přezkoumávat správní soud. 

obce a města podporují nestátní, nezisko-
vé a zájmové organizace řadou drobných 
dotací oscilující v rozmezí 500 až 5000 kč. 
ekonomické ohodnocení nově zaváděných 
administrativních úkonů ve finančním vyjá-
dření převýší mnohdy hodnotu dotace po-
skytnuté žadateli.

transparentnost procesů je zajištěna již 
zveřejněním výše částky na podporu míst-

ních organizací v návrhu rozpočtu a dalším 
schvalováním rozpočtu na veřejném zase-
dání zastupitelstva obce. použitím nových 
pravidel dochází k dvojímu zveřejňování 
informací. 
aplikace zákona výrazně negativně až li-
kvidačně dopadá právě na nejmenší ob-
čanská a neformální sdružení, prostřednic-
tvím kterých se projevuje aktivita občanů. 
zákon svým působením výrazně poško-
zuje jak venkov, tak občanskou společ-
nost a dostupnost služeb poskytovaných 
nestátními organizacemi napříč celým  
územím čr. 
z výše uvedených důvodů považujeme ten-
to nárůst administrativní zátěže u drobných 
podpor do 20 000 kč za naprosto neade-
kvátní a omezující zejména pro příjemce,  
a požadujeme proto takovou úpravu záko-
na, která by poskytování těchto dotací vý-
razně zjednodušila.

Kyjov, 3. července 2015
 
Mgr. Eduard Kavala  Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Mgr. František Lukl, MPA
předseda SPOV ČR 1. místopředseda SMS ČR předseda SMO ČR
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veřejná správa má sloužit lidem, a aby se 
tak dělo, měla by být snadno dostupná.  
i když lze chápat snahu snižovat deficit 
státního rozpočtu, tato snaha by neměla 
jít na úkor občanů. stát při rušení finanč-
ních úřadů argumentuje tím, že se ruší 
méně využívaná pracoviště. využívá při 
tom ale tzv. salámovou metodu – nejdřív 
na pracovištích omezí nabízené služby, 
lidé musí jezdit jinam kvůli dalšímu servi-
su, a pak začne argumentovat tím, že se 
tato pracoviště dostatečně nevyužívají,  
a tak se mají zrušit. proto svaz vyzval před-
sedu vlády, aby zjednal nápravu.

svaz svým postojem plně podpořil veřejné 
prohlášení tří obcí kraje vysočina a před-
sedy výboru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí senátu nazvané 
„máme toho dost“. podle tohoto prohlá-
šení pokračuje místo koncepčního a ro-
zumného výkonu veřejné správy rozvrat 
služeb poskytovaných občanům. 

Prohlášení MÁME TOHO DOST 

Po nástupu nové vlády vznikla naděje, že 
další organizace a vývoj výkonu veřejné 
správy na obcích, krajích i státních in-
stitucích bude opět probíhat koncepčně  
a rozumně. Bohužel, opak je pravdou. Po-
kračuje rozvrat služeb poskytovaných ob-
čanům. Na místo jednoduché administrati-
vy a snadno dostupných úřadů jsou občané 
nuceni se zabývat stále větším množstvím 
předpisů a za úřady cestovat na stále větší 
vzdálenosti. Místo koncepčního postupu 
se stát rozhoduje podle momentálních ná-
lad jednotlivých ministrů. Místo zvyšování 
efektivity a transparentnosti se pouze zvy-
šuje byrokracie. Nekompetentní a nekon-
cepční zásahy v sociální oblasti, utlumování 
služeb České pošty, plíživé rušení pracovišť 
katastrálních úřadů nebo změny stanovisek 
Ministerstva vnitra v poskytování doplatku 
na bydlení jsou toho jasným důkazem. Nyní 
přichází na řadu záměr zrušení 23 územ-

ních pracovišť finančních úřadů na obcích 
s rozšířenou působností. 

Děje se tak navzdory deklarovaným cílům 
obsaženým například ve Strategickém rám-
ci veřejné správy v České republice pro roky 
2014–2020. S tímto vývojem, který směřuje 
přímo proti občanům a zásadně snižuje 
kvalitu jejich života, se nadále nehodláme 
smířit. Žádáme proto předsedu vlády, aby 
plnil sliby a aby před uskutečněním jakéko-
liv změny ve veřejné správě samosprávám 
zajistil možnost normální, slušné a spraved-
livé výměny názorů a objektivního posou-
zení argumentů. 

Máme toho již opravdu dost. Je nejvyšší čas, 
aby si stát uvědomil, že má sloužit svým ob-
čanům a nikoliv občané státu. 

Roman Fabeš,  
starosta Telče

Vladimír Měrka,  
starosta Náměště nad Oslavou

Lukáš Vlček,  
starosta Pacova
Miloš Vystrčil,  

předseda senátního výboru pro územní 
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

bojujeme proti rušení finančních úřadů

svaz vyslovil zásadní nesouhlas s rušením finančních úřadů, které v prázdninových 
měsících oznámilo Generální finanční ředitelství. poukázal na to, že se sníží dostup-
nost veřejných služeb v území a lidé budou muset kvůli vyřízení svých záležitostí jez-
dit několik desítek kilometrů daleko. 

Již po  necelých deseti letech od  vzniku 
NKÚ	byly	v Parlamentu	České	republiky	za-
znamenány první pokusy o  rozšíření jeho 
působností. taková změna ovšem nutně 
vyžaduje	změnu	Ústavy,	k níž	je	nezbytné	
zajistit souhlas třípětinové většiny všech 
poslanců a třípětinové většiny přítomných 
senátorů. prvních pět pokusů o  změnu 
Ústavy	s cílem	rozšířit	působnost	NKÚ,	kte-
ré byly předkládány v letech 2001 až 2013, 
nebylo úspěšných. zatím poslední návrh 
na rozšíření působnosti nejvyšší kontrolní 
instituce momentálně čeká na své projed-
nání. 

změna Ústavy

Zatím	 poslední	 návrh	 na  změnu	 Ústavy	
s  cílem	rozšířit	působnost	NKÚ	předložila	
skupina poslanců sněmovně počátkem 

prosince 2013. návrh předpokládal, že 
NKÚ	bude	moci	 kontrolovat	 hospodaření	
s majetkem územních samosprávných cel-
ků a  příjmy a  výdaje jejich rozpočtů, a  to 
z  hlediska souladu se zákony. návrh ob-
sahoval i  rozšíření působnosti ve  vztahu 
k  právnickým osobám, v  nichž má česká 
republika nebo územní samosprávný celek 
majetkovou účast, přičemž v jejich případě 
by	NKÚ	nebyl	při	kontrole	omezen	na hle-
disko zákonnosti, ale mohl by vykonávat 
i kontrolu účelnosti a hospodárnosti.

z pohledu svazu trpěl návrh dvěma vada-
mi, na  něž svaz upozorňoval již při před-
chozích pokusech o  rozšíření působnosti 
NKÚ.	 První	 spočívala	 v  tom,	 že	 rozšíření	
působnosti	 NKÚ	 nepředchází	 změny	 ji-
ných právních předpisů tak, aby byly 
odstraněny duplicitní (či multiplicitní) 

kontroly vykonávané nad územními 
samosprávami. Druhou vadu představo-
valo	oprávnění	NKÚ	kontrolovat	hospoda-
ření právnických osob s majetkovou účastí 
obce nejen z hlediska zákonnosti, ale i hos-
podárnosti a účelnosti. v tomto smyslu se 
svaz obrátil v lednu 2014 na poslance, aby 
uvedené problémy vzali při projednávání 
ústavní změny v  potaz. přes výše uvede-
né výhrady k  předloženému návrhu bylo 
možné konstatovat, že byl alespoň podro-
ben určité diskusi a  posouzení, což je při 
projednávání jakéhokoliv předpisu nanej-
výš žádoucí, tím spíše u předpisu nejvyšší 
právní síly.

poněkud překvapivě pak ovšem poslanec-
ká sněmovna namísto původně předlože-
ného	 znění	 přijala	 novelu	Ústavy	 ve  zně- 
ní komplexního pozměňovacího návr-
hu,	 který	mimo	 jiné	 rozsah	 kontroly	NKÚ	
vůči obcím ještě rozšiřuje, a  to tak, že 
NKÚ	nebude	při	 své	 kontrole	hospodaře-
ní obcí limitováno na  kontrolu z  hlediska 
zákonnosti, ale bude moci též posuzovat  

Cíl rozšíření působnosti NKÚ zůstává nejasný

Návrh	zákona,	který	rozšiřuje	působnost	Nejvyššího	kontrolního	úřadu	(NKÚ),	směřu-
je po projednání legislativní radou vlády do vlády, jeho obsah i způsob projednání 
však vzbuzuje pochybnosti.
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hledisko účelnosti a  hospodárnosti. Jak-
koliv nelze zpochybnit právo poslanecké 
sněmovny připravovat vlastní návrhy zá-
konů, případně měnit návrhy jiných před-
kladatelů, bylo by jistě vhodné, aby byly 
návrhy na  změny (zejména ústavních) zá-
konů důkladně odůvodněny a podrobeny 
před jejich schválením odborné diskusi. to 
se bohužel v případě tohoto komplexního 
pozměňovacího návrhu nestalo a je potře-
ba připomenout, že taková praxe byla již 
v  minulosti kritizována Ústavním sou-
dem.
s ohledem na osud dřívějších pokusů změ-
nit	Ústavu,	 a  rozšířit	 tak	působnosti	NKÚ,	
nebylo úplným překvapením, že senátoři 
odmítli návrh projednat dříve, než budou 
mít k dispozici „prováděcí“ zákon k novele 
Ústavy.	V tuto	chvíli	je	tedy	proces	přijímá-
ní	novely	Ústavy	pozastaven.

Prováděcí zákon

Rozšíření	 působnosti	NKÚ	 v Ústavě	 vyža-
duje odpovídající změnu „běžného“ záko-
na, v tomto případě zákona č. 166/1993 sb.,  
o  nejvyšším kontrolním úřadu (dále jen 
„návrh zákona“). tu připravil ministr pro 
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
Jiří Dienstbier a rozeslal ji na sklonku roku 
2014 do  meziresortního připomínkového 
řízení, k  němuž svaz uplatnil celou řadu 
připomínek (podrobněji k  návrhu viz Infor-
mační servis 2/2015).

kvalitě přípravy návrhu zákona příliš ne-
pomohlo, že k  němu nebylo zpracováno 
tzv. hodnocení dopadů regulace, dokument 
známý pod anglickou zkratkou ria (regu-
latory impact assessment), který se jinak 
zpracovává u  většiny zákonů a  jehož cí-
lem je (jak už název napovídá) analyzovat 
očekávané dopady navrhovaného zákona 
(v tomto případě na kontrolované subjek-
ty, nejvyšší kontrolní úřad, státní rozpočet, 
místní rozpočty atd.) a  zvážit též možné 
alternativy. Důvodová zpráva k návrhu zá-
kona uvádí jako důvod pro nezpracování 
hodnocení dopadů regulace to, že jej není 
třeba zpracovávat v případě návrhu záko-
na, jenž je tzv. prováděcím zákonem k ná-
vrhu na  ústavní změnu, přičemž se před-
kladatel odvolává na  vládou schválené 
Obecné zásady pro hodnocení dopadů regu-
lace. zde je však potřeba upozornit na to, 
že uvedené zásady takovou výjimku pro 
nezpracování RIa nepřipouštějí.

nepředložení ria ovšem nepatřilo mezi 
jediné zvláštnosti legislativního proce-
su. poté, co svaz zaslal předkladateli své 

připomínky k  návrhu zákona, mělo dojít 
v  souladu s  legislativními pravidly vlády 
k  vypořádání těch zásadních, u  nichž ne-
došlo ke  shodě. předkladatel však v  roz-
poru s  vládou schválenými legislativními 
pravidly připomínky nevypořádal. svaz se 
tedy obrátil na předsedu vlády bohuslava 
sobotku se stížností na  uvedený postup 
předkladatele a  obdobně postupovala 
i  asociace krajů. tato stížnost vedla ná-
sledně k  několika jednáním představite-
lů svazu s  ministrem Jiřím Dienstbierem, 
v  jednom případě i  za  účasti prezidenta 
NKÚ	 Miloslava	 Kaly.	 Těchto	 jednání	 se	
zúčastnili i  představitelé asociace krajů. 
Jejich cílem bylo nalezení shody ohledně 
problematiky duplicitních kontrol a neza-
sahování do  ústavně garantovaného prá-
va na  samosprávu. Jednání však nebyla 
úspěšná.

návrh zákona byl také projednáván le-
gislativní radou vlády. na  jejím prvním 
zasedání, kde byl návrh zákona projed-
náván a  na  které byli přizváni i  zástupci 
svazu, byl návrh zákona podroben značné 
kritice, a  to především z  důvodu zásahu 
do  soukromoprávní sféry. Diskutována 
byla i  otázka souladu s  evropskou char-
tou místních samospráv. na  další jednání 
již bohužel zástupci svazu přizváni ne-
byli. legislativní rada vlády návrh zákona 
posoudila, přičemž ve  svém stanovisku 
zmínila možný nesoulad navrhované 
ústavní změny se zbylými ustanovení-
mi Ústavy, což by mohlo vyvolat vnitřní 
rozpornost Ústavy (zejména pokud jde 
o  narušení principu rovnosti vlastnictví 
a rovného zacházení). zároveň upozornila 
na  terminologický nesoulad ústavní změ-

ny s terminologií právního řádu. pokud jde 
o samotný návrh zákona, navrhla předkla-
dateli některé změny a  vládě doporučila 
vyslovit s návrhem zákona souhlas.

projednání návrhu zákona vládou je oče-
káváno na některém z nejbližších zasedání 
vlády. pakliže bude vládou schválen, čeká 
jej projednávání poslaneckou sněmovnou.

Duplicity a multiplicity kontrol 
územně samosprávných kontrol

Jako hlavní důvod rozšiřování působností 
NKÚ	bývá	uváděna	nedostatečná	či	dokon-
ce chybějící kontrola hospodaření s  pro-
středky územních samosprávných celků. 
bohužel, předkladatel nikdy zcela jasně 
neodůvodnil, v  čem jsou stávající kontro-
ly nedostatečné, případně, kde kontrola 
chybí. určitým vodítkem bylo zařazení no-
vého ustanovení do návrhu zákona, podle 
něhož	se	měl	NKÚ	při	své	kontrole	zabývat	
zejména příjmy a výdaji rozpočtů územních 
samosprávných celků, hospodařením s ma-
jetkem, veřejnými zakázkami, koncesními 
smlouvami a  koncesním řízením, ručením 
za  dluhy, hospodařením s  cennými papíry 
či vnitřními kontrolními systémy. z uvede-
ného výčtu (pozn.: původně demonstrativ-
ní výčet, po  připomínkovém řízení změněný 
na taxativní, obsahoval dále kontrolu příjmů 
a výdajů státního rozpočtu, státního závěreč-
ného účtu, závěrečných účtů kapitol státního 
rozpočtu a  příjmů a  výdajů státních fondů 
a příjmů a výdajů dalších, v zákoně vyjmeno-
vaných, právnických osob – mimo jiné těch, 
které byly zřízeny/založeny obcemi) je patr-
né, že uvedené oblasti již (v  případě obcí) 
externí kontrole podléhají. klíčovým je  
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v tomto směru povinný každoroční přezkum 
hospodaření obce, a  to buď ze strany kraj-
ského úřadu, nebo auditora (resp. auditor-
ské společnosti), přičemž rozsah přezkumu 
vymezuje zákon č. 420/2004 sb., o přezkou-
mávání hospodaření územních samospráv-
ných celků a dobrovolných svazků obcí, je-
hož ustanovení § 2 pokrývá většinu oblastí 
navržených	 ke  kontrole	NKÚ.	 Zbylé	 oblasti	
pak	podléhají	 kontrole	Úřadu	pro	ochranu	
hospodářské soutěže (podlimitní a  nadli-
mitní veřejné zakázky, koncesní smlouvy).

obce ovšem podléhají celé řadě dal-
ších kontrol, a  to zejména veřejnopráv-
ní finanční kontrole ve  smyslu zákona  
č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřej-
né správě a o změně některých zákonů, či 
specifickým kontrolám (výkon státní správy 
v  přenesené působnosti, oblast pracovně-
právních vztahů, ochrana osobních údajů, 
výkon samostatné působnosti aj.).
kromě externí kontroly podléhá hospoda-
ření obce i kontrole vnitřní, neboť obec je 
povinna vytvořit systém finanční kontroly 
a  nejméně jednou ročně provádět jeho 
hodnocení. vedle toho zastupitelstva obcí 
povinně zřizují finanční a  kontrolní výbo-
ry. pominout nelze ani veřejnou kontrolu, 
kterou dnes mohou (nejen) občané obce 
realizovat díky zákonu o  obcích, zákonu 
o  svobodném přístupu k  informacím, zá-
konu o  rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů a  v  budoucnu zřejmě i  po-
dle zákona o registru smluv.

Zastánci	 rozšíření	 působností	 NKÚ	 zpravi-
dla argumentují tím, že na  rozdíl od  výše 
uvedených	kontrol	se	kontrola	NKÚ	vyzna-
čuje svou nezávislostí. tato nezávislost, kte-
rá	 je	 ostatně	deklarována	Ústavou,	 ovšem	
spočívá	 v  nezávislosti	NKÚ	na  kontrolova-
ných subjektech, přičemž tato nezávislost 
má sloužit tomu, aby na  něj kontrolované 
subjekty nemohly vyvíjet nežádoucí tlak, 
a ovlivňovat tak výsledky kontrol. z pohle-
du obce je však nezávislost dána i u kontrol 
krajských	 úřadů,	 Úřadu	 pro	 ochranu	 hos-
podářské soutěže či ministerstva vnitra. 
V  tomto smyslu tedy rozšíření kontrol 
NKÚ žádnou novou kvalitu nepřinese.

hospodárnost a účelnost

svaz dlouhodobě deklaruje, že by se pří-
padná	 kontrola	 NKÚ	 měla	 při	 kontrole	
hospodaření obcí zabývat hlediskem zá-
konnosti, nikoliv však hlediskem hospo-
dárnosti a účelnosti, a z uvedeného důvo-
du požadoval uvedená hlediska kontroly 
výslovně vyloučit. znamená to tedy, že 

svaz nemá zájem na účelném a hospo-
dárném nakládání s  obecním majet-
kem? samozřejmě nikoliv.
podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona o ob-
cích musí být majetek obce využíván účel-
ně a  hospodárně v  souladu s  jejími zájmy 
a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymeze-
né působnosti. pokud jde o povahu uvede-
ného ustanovení, upozorňuje a. furek, že 
„je především obecnou normou programové 
povahy, která pro hodnocení hospodárnos-
ti a  účelnosti neuvádí žádná bližší kritéria 
a  navíc nevylučuje ani takovou dispozici, 
která bude (z  ekonomického hlediska) méně 
hospodárnou či méně účelnou, pokud bude 
v souladu se zájmy a úkoly obce vyplývajícími 
ze zákonem stanovené působnosti (srov. for-
mulace § 38 odst. 1).“  pakliže se tedy občané 
obce rozhodnou, že chtějí mít v obci školku 
a  lékaře, a  proto poskytnou provozovateli 
takového zařízení nebytové prostory obce 
zdarma, těžko může následně jakýkoliv ex-
terní	 subjekt	 (včetně	 NKÚ)	 zpochybňovat,	
zda takové rozhodnutí bylo účelné a  hos-
podárné. volba prostředků a cílů obce totiž 
v  souladu s  právem na  samosprávu náleží 
výhradně obci – tedy občanům, kteří obec 
tvoří.

Navíc	možnost,	 že	by	NKÚ	posuzoval	 účel-
nost a  hospodárnost nakládání s  vlastním 
majetkem obce, vyvolává pochybnost z hle-
diska souladu s ustanovením čl. 8 odst. 2 ev-
ropské charty místní samosprávy: „Jakýkoli 
správní dozor nad činností místních společen-
ství běžně usiluje pouze o  zajištění souladu 
se zákonem a  ústavními zásadami. U  úkolů, 
jejichž plnění bylo na  místní společenství pře-
neseno, však mohou vyšší orgány vykonávat 
dozor, i pokud jde o vhodnost zvolených pro-
středků.“ z uvedeného poměrně jasně vyplý-
vá, že zatímco u  úkolů, které byly na  obce 
přeneseny, může vhodnost zvolených pro-
středků (účelnost, hospodárnost) externí 
subjekt kontrolovat, u  ostatních úkolů to 
možné není.

Je Česká republika  
černou ovcí Evropy?

z  důvodových zpráv jak k  minulým, tak 
současným legislativním pokusům o  roz-
šíření	 působnosti	 NKÚ	by	 se	mohlo	 zdát,	
že česká republika stojí v evropě naprosto 
osamocena,	 když	 neumožňuje,	 aby	 NKÚ	
kontroloval hospodaření obcí. pomiňme, 
že	NKÚ	může	i dnes	kontrolovat	hospoda-
ření obcí, jde-li o  prostředky poskytnuté 
ze státního rozpočtu. první úvaha by měla 
směřovat k tomu, zda musí česká republika 
za  každou cenu přebírat zahraniční úpra-

vu. Jakkoliv zastánci rozšíření působností 
NKÚ	 argumentují	 požadavky	 tzv.	 Lim-
ské deklarace, je potřeba připomenout, 
že limská deklarace není mezinárodní 
smlouvou, jíž by byla česká republika vá-
zána (na rozdíl od výše zmíněné evropské 
charty místní samosprávy, kterou vázána 
je). i samotný pohled na počty zemí evrop-
ské unie, kde mají nejvyšší kontrolní insti-
tuce právo kontrolovat místní samosprávy, 
nevypadá příliš přesvědčivě – je jich jen 
o málo víc než těch, kde toto právo nema-
jí. nehledě na  to, že i  v  zemích evropské 
unie, kde jejich nejvyšší kontrolní instituce 
obce kontrolovat může, existují pro tyto 
kontroly omezení – např. v  případě často 
zmiňovaného rakouska spočívá toto ome-
zení v  tom, že rechnungshof může o  své 
vůli kontrolovat pouze municipality nad 
10 000 obyvatel, tedy cca 4 % obcí, ostatní 
jen v odůvodněných případech na žádost 
zemské vlády či parlamentu. kromě jiného 
by také bylo žádoucí vědět, zda je v dané 
zemi tamní nejvyšší kontrolní instituce 
jediným kontrolním orgánem nad obce-
mi, nebo zda duplicitně kontroluje to, co 
již kontrolovaly jiné orgány (jako by tomu 
bylo zde).

Co dodat závěrem

současná vláda se ve svém programovém 
prohlášení zavázala k  rozšíření působnosti 
nejvyššího kontrolního úřadu, zároveň se 
však zavázala k  odstraňování duplicit-
ních ex post kontrol. z  výše uvedených 
důvodů je však patrné, že současně projed-
návaná	novela	Ústavy	jakož	i „prováděcího“	
zákona k uvedenému cíli nevede. pakliže si 
navíc předkladatel návrhu zákona od  jeho 
přijetí slibuje hospodárnější využívání veřej-
ných prostředků obcí, nelze se než ptát, proč 
jsou	obce	i bez	kontroly	NKÚ	lepšími	hospo-
dáři (čtete např. na stránkách http://moderni 
obec.cz),	než	stát	s kontrolou	NKÚ?

přes poslední, mírně ironickou, poznámku 
nelze v  demokratickém státě zpochybnit 
význam kontroly hospodaření s veřejnými 
prostředky. nicméně s  ohledem na  kom-
plexnost problematiky výkonu kontroly 
nelze slevit z požadavku, aby jakékoliv zá-
sahy do  kontrolních mechanismů byly či-
něny s jejich důkladnou znalostí a po peč-
livém uvážení – i to patří ke znakům dobré 
správy věcí veřejných. nezbývá, než dou-
fat, že se vláda i parlament české republiky 
tohoto úkolu zhostí odpovědně.

Mgr. Zdeněk Mandík
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu
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centrální evidence přestupků dosud ne- 
existovala, a to i přesto, že údaje o spácha-
ných přestupcích jsou mimo jiné důležité 
pro řádné hodnocení osoby pachatele 
přestupku a s tím související určení přimě-
řené sankce. stejně tak jsou tyto informace 
podstatné i v případě trestního řízení, kdy 
se např. hodnotí, zda odsouzený v  době 
podmíněného odsouzení vedl řádný život, 
nebo také při vydání zbrojního průkazu. 
v  případě žadatele o  vydání zbrojního 
průkazu se hodnotí absence spáchání pře-
stupku, např. proti občanskému soužití 
a majetku.  

Dosavadní praxe vedla k  nahodilému zjiš-
ťování informací, zda se určitá osoba do-
pustila přestupku či nikoliv, docházelo tedy 
k  tomu, že ne vždy měl rozhodující orgán 
k dispozici všechny podstatné údaje k hod-
nocení konkrétní osoby. v  současné době 
mohou rozhodující úřady zjistit přestupky 
spáchané konkrétní osobou pouze v  mís-
tě jejího bydliště. rozhodující orgán tedy 
nemá k  dispozici veškeré relevantní infor-
mace a následkem toho je ukládání nepři-
měřených trestů. nynější stav také vede 
k  tomu, že osoby, které páchají přestupky 
mimo místo svého bydliště, jsou zvýhodňo-
vány před osobami páchajícími přestupky 
v místě svého bydliště, protože není v silách 
rozhodujícího orgánu mít k  dispozici veš-
keré informace o  spáchaných přestupcích 
na  území české republiky. z  výše uvede-
ného plyne, že současný stav neumožňuje 
efektivní boj s drobnou kriminalitou.

Proč svaz usiloval o vznik cent-
rálního registru přestupků

svaz usiloval o  vznik centrálního registru 
přestupků z  důvodu efektivnějšího pro-

jednávání a  následného vymáhání sankcí 
za  přestupky. cílem mělo být zpřísnění 
odpovědnosti za  přestupkovou recidivu, 
včetně zavedení možné trestní odpo-
vědnosti u  vybraných přestupků, např. 
přestupky proti občanskému soužití, pře-
stupky proti majetku. měl se posílit do-
hled nad přestupkovým řízením a  vymá-
háním pokut. u  recidivujících pachatelů 
protiprávního jednání narůstal a  narůstá 
pocit tzv. beztrestnosti z  důvodu obtíž-
nější vymahatelnosti uložených sankcí. 
obtížná vymahatelnost uložených sankcí 
má vliv také na  nižší sankční efekt posti-
hu za přestupek. z tohoto důvodu se také 
opakovaný postih za přestupek míjí svým 
zamýšleným účinkem. Hlavním účelem kri-
minalizace u recidivujícího přestupkového 
jednání je proto zefektivnění represe tam, 
kde ani opakovaný postih za přestupek ne-
vedl k nápravě pachatele.

povinnost vkládat údaje do  registru pře-
stupků by měly mít všechny správní orgá-
ny, které přestupky projednávají, včetně 
obecní policie a  policie české republiky. 
stejně tak by měly mít tyto orgány přístup 
do registru přestupků online a nepřetržitě. 
v této souvislosti svaz prosazoval zavede-
ní alternativních trestů, např. obecně pro-
spěšných prací (analogie s  trestním záko-
níkem), pro občany, kteří nemohou nebo 
nechtějí uhradit uloženou pokutu. stejně 
tak prosazoval úpravu v přestupkovém zá-
koně, aby bylo možné zajistit neformálně 
záruku za to, že pachatel přestupku bude 
spolupracovat při řízení o přestupku, a to 
již ve fázi šetření při podezření ze spáchá-
ní přestupku. Jednalo by se o zabrání věci 
(např. mobilní telefon) osobám bez stálé-
ho pobytu, osobám bez oficiálních příjmů. 
a to z důvodu postižitelnosti.

zákon o centrálním  
registru přestupků

prezident miloš zeman dne 4. srpna 2015 
podepsal novelu zákona o  centrálním re-
gistru přestupků. evidovány budou jen 
některé druhy přestupků, a  to přestupky 
proti veřejnému pořádku, občanskému 
soužití a přestupky proti majetku, které se 
často vyskytují a jsou páchány opakovaně. 
patří mezi ně např. méně závažné ublíže-
ní na  zdraví, rušení nočního klidu, krádež 
do 5000 kč. přestupky se budou v registru 
evidovat pět let. ten, kdo opakovaně spá-
chá vybraný přestupek do  jednoho roku, 
od  doby, kdy byl uznán vinným z  jiného 
přestupku, tomu se může peněžitá poku-
ta zvýšit až o  polovinu. centrální registr 
přestupků budou moci úřady využívat 
od konce příštího roku. 

Vlk se nažral, koza zůstala celá

zákon o  centrálním registru přestupků 
napomůže pouze důkladnější informo-
vanosti rozhodujících orgánů ve  státní 
správě. zvýšení pokut za  opakované pře-
stupky u recidivujících pachatelů, kteří po-
bírají dávky v hmotné nouzi, je neefektiv-
ní. ve světle současné ekonomické situace 
se bude nadále opakovaný finanční postih 
míjet účinkem a dále se bude rozrůstat po-
čet osob, které budou mít pocit tzv. bez-
trestnosti. navíc zvýšení pokut může být 
dalším faktorem, který zvýší zadlužení ta-
kových osob, neboť neexistuje alternativa, 
která by pomohla uloženou pokutu vyřešit 
jiným způsobem, např. uložením veřejně 
prospěšných prací.  

Mgr. Miroslava Sobková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

Co vedlo ke snaze vytvořit centrální evidenci přestupků

svaz několik let usiloval o zřízení centrální evidence přestupků, aby bylo možné konečně začít skutečný boj s drobnou kriminalitou. 
novela zákona o centrálním registru přestupků prošla parlamentem a počátkem srpna ji podepsal prezident. evidovány ale budou 
jen některé druhy přestupků. i když i to lze považovat za úspěch, plně spokojeni nejsme.
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Úroveň	místních	samospráv	je	v české	politi-
ce jedinou, kde se trvale zvyšuje zastoupení 
žen mezi nominovanými i  mezi zvolenými 
zastupitelkami. počet žen v komunální politi-
ce vzrostl od roku 1994 do roku 2014 více než 
1,5krát. Jejich podíl po volbách v roce 2014 
činí 27 %, na  pozici starostky či primátorky 
23 %. fórum 50 % vytvořilo unikátní webo-
vou databázi, kde lze všechny zvolené sta-
rostky dohledat a která je veřejně dostupná 
na stránkách  http://padesatprocent.cz. 

podle ředitelky fóra 50 % Jany smiggels 
kavkové je vzrůstající zapojení žen do rozho-
dování na  komunální úrovni určitě dobrou 
zprávou. bohužel ani zde ale ještě nebyla 
dosažena tzv. minimální 30% kritická hra-
nice, kterou je nutné překročit, aby určitá 
menšina mohla efektivně hájit své potřeby 
a  zájmy a  nebyla „převálcována“ většinou. 
zároveň platí, že nejvíce žen je tam, kde je 
nejméně moci a peněz, tedy na úrovni nej-
menších obcí, kde je pozice starostek větši-
nou neuvolněná a  jen symbolicky finančně 
ohodnocená. velmi nízké je zastoupení žen 
v poslanecké sněmovně i krajských zastupi-
telstvech, průměrně kolem 20 %. zde moh-
la pomoci novela zákona zavádějící kvóty 
na kandidátní listiny, tu však vláda zamítla. 

zapojení žen do  rozhodování, a  to nejen 
na  komunální úrovni, podpořil také před-
seda svazu a starosta kyjova františek lukl. 
podle jeho názoru je pro harmonický rozvoj 
komunity velmi potřebný rozdílný ženský 
a mužský pohled na řešení problémů. Ženy 
zpravidla kladou větší důraz na  mezilidské 
vztahy a  jejich zlepšení, což by mohlo vést 
k  ohleduplnější společnosti a  celkově lepší 
komunikaci. 

nejmenší podíl žen najdeme ve  statutár-
ních městech na  pozici primátorek, pouze 
11,5 % (z  26 primátorů jsou jen 3 ženy – 
v Praze,	v Děčíně	a Ústí	nad	Labem).	V ob-
cích iii. typu činí celkový podíl žen na  po-
zicích starostek necelých 15 %, v  obcích  

ii. typu 21 % a v nejmenších obcích i. typu 
působí žen 24 %.

stejně tak platí, že zastoupení žen v měst-
ských radách je celkově nižší než v zastupi-
telstvech. v  radách 
statutárních měst 
a  v  radě hl. m. pra-
hy je celkově za-
stoupeno 20 % žen. 
mezi jednotlivými 
městy však panu-
jí výrazné rozdíly. 
vyrovnané zastou-
pení mají 3 z  nich 
– praha (45,5 %), 

Děčín	 (44,4	%)	 a  nově	 i  Ústí	 nad	 Labem	 
(50 %), kde má ovšem rada momentálně 
jen 6 osob. na  opačném pólu stojí mladá 
boleslav a karlovy vary, kde v radě zasedají 
výhradně muži.

V čele obcí stojí téměř čtvrtina žen 
téměř čtvrtinu starostenských postů zastávají ženy, přesněji je to 23 %. nejvíce žen působí ve vedení nejmenších obcí (24 %), 
nejméně jich naopak najdeme na pozicích primátorek (11,5 %). v radách statutárních měst působí průměrně 20 % žen. výsledky 
analýzy zveřejnila organizace fórum 50 %, která usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice. Jedná se o vůbec první kom-
plexní analýzu tohoto druhu.

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

Zastoupení žen ve vedení statutárních měst a hl. m. Prahy k 1. 7. 2015

město
podíl žen 
v zastupi-

telstvu
počet žen  

v radě
počet  

radních 
celkem

podíl žen  
v radě primátorka

brno 23,64 % 2 11 18,18 %
české budějovice 15,56 % 1 10 10,00 %
Děčín 29,63 % 4 9 44,44 % ano
frýdek-místek 16,28 % 1 8 12,50 %
Havířov 37,21 % 2 11 18,18 %
Hradec králové 21,62 % 2 11 18,18 %
chomutov 22,86 % 4 11 36,36 %
Jablonec nad nisou 23,33 % 1 9 11,11 %
Jihlava 21,62 % 2 11 18,18 %
karlovy vary 17,14 % 0 11 0,00 %
karviná 19,51 % 3 11 27,27 %
kladno 27,27 % 2 9 22,22 %
liberec 33,33 % 2 9 22,22 %
mladá boleslav 18,18 % 0 11 0,00 %
most 26,67 % 3 11 27,27 %
olomouc 22,22 % 1 11 9,09 %
opava 17,95 % 2 11 18,18 %
ostrava 20,00 % 1 11 9,09 %
pardubice 17,95 % 1 11 9,09 %
plzeň 21,28 % 2 10 20,00 %
hl. m. praha 26,15 % 5 11 45,45 % ano
prostějov 31,43 % 2 11 18,18 %
přerov 17,14 % 1 11 9,09 %
teplice 22,22 % 3 9 33,33 %
Ústí	nad	Labem 27,03 % 3 6 28,57 % ano
zlín 21,95 % 3 11 27,27 %
Celkem 23,01 % 53 266 19,92 % 3 (11,5 %)
Celkem bez Prahy 22,80 % 48 255 18,82 % 2 (8,0 %)

Zdroj dat: ČSÚ a webové stránky měst, tabulka Veronika Šprincová, Karel Musílek

Podíl zastupitelek a starostek/primátorek dle typu obce

podíl  
zastupitelek

podíl starostek / 
primátorek

Hl. m. praha 26 % 100 %
městské části a obvody 29 % 22 %
statutární města 23 % 4 %
obce iii. typu bez statutárních měst 23 % 15 %
obce ii. typu 26 % 21 %
obce i. typu 28 % 24 %
celkem 27 % 23 %

Zdroj dat: ČSÚ a MV ČR, tabulka Veronika Šprincová
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Šlo o první oficiální schůzku nového vede-
ní svazu s  karlou Šlechtovou, která kon-
statovala, že svaz měst a obcí vnímá jako 
významného a klíčového partnera a těší se 
na pokračující spolupráci. snaží se naslou-
chat podnětům primátorů a starostů, kteří 
mají informace tzv. z první ruky. 

letos v  červnu byly schváleny všechny 
programy z  programového období 2014 
až 2020, z  kterých česká republika může 
celkem čerpat 24 miliard eur. výzvy se 
postupně vyhlašují, stejně jako programy 
přeshraniční spolupráce. zatím poslední 
program se týkal spolupráce mezi českou 
republikou a  svobodným státem sasko. 
připraveno je v  něm celkem 186 milionů 
eur. koncem července byly vyhlášeny prv-
ní dvě výzvy z  integrovaného regionální-
ho operačního programu (irop). týkají 
se zvýšení regionální mobility, konkrétně 
rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic 
ii. a  iii. třídy a pořizování územních plánů 
u obcí s rozšířenou působností.

předseda svazu františek lukl při jednání 
konstatoval, že v zájmu měst a obcí samo-
zřejmě je co nejlépe rozvíjet území, a  to 
i  s  využitím evropských dotací. proto je 
dobře, že v kontextu s eurofondy 2014 až 
2020 existují regionální stálé konference, 
které svaz inicioval a má v nich významné 
zastoupení. mají mít koordinační a také ini-
ciační roli, co se týče vyhlašování jednotli-

vých výzev. postupně by měly vzniknout 
také jednotlivé regionální akční plány, 
které zmapují potřeby území, jehož rozvoj 
by měl být financovaný z evropských i ná-
rodních zdrojů. nutné přitom je, aby výzvy 
byly vyhlašovány cíleně a  byl dostatečný 
prostor i pro středně velká města.

ministryně pro místní rozvoj karla Šlech-
tová informovala, že v  resortu udělala 
hodně změn a podařilo se jí vytvořit silné 
a kompetentní ministerstvo ve všech jeho 
agendách. připravili nový zákon o  zadá-
vání veřejných zakázek, a  to v  souvislosti 
s  přijetím tří evropských směrnic regulu-
jících oblast veřejného zadávání, dále no-
velu stavebního zákona, která zjednoduší 
občanům běhání po  úřadech kvůli razít-
kům, přizpůsobují národní dotace, které 
spadají do agendy ministerstva a které už 
nemohou být v novém programovém ob-
dobí 2014–2020 financovány z evropských 
dotací. 

Jednalo se i o bytové politice

na schůzce se debatovalo i o zkrácení váza-
cí doby u bytů postavených za státní dota-
ce. vznikaly v 90. letech a později s podmín-
kou, že 20 let od výstavby se s nimi nesmí 
nakládat. vzhledem ke společenským změ-
nám a tržnímu prostředí se opatření dá po-
važovat za kontraproduktivní, obcím brání 
v  rozumném hospodaření s  bytovým fon-

dem. svaz chce proto dobu, po  kterou se 
s byty nesmí nakládat, zkrátit. ministerstvo 
pro místní rozvoj podnět samospráv pod-
poruje, naráží se však na stanovisko minis-
terstva financí, které říká, že zkrácení není 
možné bez úpravy zákona č. 218/2000 sb., 
o rozpočtových pravidlech.

otázkou bytové politiky je třeba se inten-
zivně zabývat i podle ministryně Šlechto-
vé. Je to citlivá oblast, zejména u seniorů. 
ministerstvo proto poprvé v historii vyhlá-
silo program na podporu komunitního by-
dlení seniorů v  rámci podprogramu pod-
pora výstavby podporovaných bytů. i když 
se jedná o pilotní projekt, na ministerstvo 
dorazila celá řada žádostí. alokovaných 
160 milionů korun bude rozděleno na pro-
jekty výstavby bezbariérového bytového 
domu, ve  kterém vznikne komunita oby-
vatel starších 60 let. cílem projektu je díky 
komunitnímu způsobu života na  principu 
sousedské výpomoci uchovat a prodloužit 
soběstačnost a nezávislost seniorů.

financování je třeba řešit i  v  souvislos-
ti s  připravovanou a  velmi diskutovanou 
koncepcí sociálního bydlení. má ji na sta-
rosti ministerstvo práce a  sociálních věcí 
a  uvádí se v  ní, že obce mají na  výstavbu 
nebo při rekonstrukci bytů určených pro 
sociálně slabé občany čerpat evropské do-
tace. pokud by se tak stalo, je podle svazu 
nutné, aby se podávání žádostí o  dotace 
zjednodušilo, pravidelně vyhodnocova-
lo, minimalizovalo se spolufinancování, 
systém se vyčlenil z  principu de minimis 
a  zjednodušilo se monitorování udržitel-
nosti projektů.

zpracováno na základě tiskové zprávy

Chceme zjednodušit systém a pravidla, aby se lidem lépe žilo

o možnostech čerpání z evropské unie, o podpoře sociálního bydlení, o novém záko-
ně o zadávání veřejných zakázek či stavebním řízení jednal 7. srpna 2015 s ministryní 
pro místní rozvoj karlou Šlechtovou předseda svazu a starosta kyjova františek lukl. 
Dohodli se, že se budou pravidelně scházet a společně pracovat na zjednodušení 
uvedených systémů a pravidel. 
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Jedinou změnou je, že si obce mohou na 
účty u čnb dobrovolně vkládat anebo na 
ně přijímat i další peněžní prostředky, které 
tak budou podřízeny režimu státní poklad-
ny. obce již téměř dva roky mají povinnost 
dle ustanovení § 3 písm. h) bod 11 zákona 
o rozpočtových pravidlech přijímat na účty 
u čnb prostředky poskytované ze státního 
rozpočtu, případně státních fondů a ná-
rodního fondu. tyto účty územních samo-
správných celků jsou určeny též k příjmu 
výnosů daní nebo podílu na nich, převádě-
ných těmto příjemcům správcem daně po-
dle zákona upravujícího rozpočtové určení 
daní, pokud územní samosprávný celek 
tuto možnost nevyloučí písemným ozná-
mením ministerstvu a správci daně. pokud 
jde tedy o územní samosprávné celky, ne-
navrhuje se žádná změna vztahu těchto 
účtů k penězům, které dostávají podle zá-
kona upravujícího rozpočtové určení daní. 

pokud obec již jednou písemně oznámila 
ministerstvu a správci daně, že nechce pro-
středky z ruD zasílat na účet u čnb, nemusí 
tak činit znova.
Hlavní změnou, kvůli které je zákon nove-
lizován, tak zůstává rozšíření okruhu sub-

jektů zařazených pod režim státní poklad-
ny. nově se navrhuje zakotvit v zákoně, 
aby všeobecná zdravotní pojišťovna, další 
zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních 
pojišťoven, dále veřejné výzkumné insti-
tuce a správa železniční dopravní cesty 
podřídily všechny své účty státní pokladně  
a vedly je pouze v české národní bance.

Ing. Jana Chládková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

Výnosy z daní na účty u ČNb povinně nepůjdou

Dne 24. června 2015 vláda schválila usnesením č. 485/2015 novelu zákona č. 218/2000 sb.,  
o rozpočtových pravidlech, nyní prochází sněmovnou. pro obce se touto novelou prak-
ticky nic nemění.

experti společnosti mepco nejsou odtr-
ženi od reality, mají dlouholeté zkušenos-
ti z  vlastního působení na  magistrátech, 
v regionech či ministerstvech, díky čemuž 
detailně znají procesy probíhající ve všech 
úrovních veřejné správy, a  výstupy jsou 
tak vždy prakticky využitelné v každoden-
ní praxi.

mepco poskytuje poradenské, manažer-
ské a  výzkumné služby obcím a  krajům, 
jimi zřizovaným organizacím a  dalším 
subjektům veřejné správy v české repub-
lice. využívá při tom moderních nástrojů 
v  oblastech strategického plánování, mě-
ření jeho výkonnosti (bsc, benchmarking) 
a projektového řízení. v současné době se 
mepco zaměřuje na  podporu strategic-
kého řízení měst a  obcí a  jejich přípravu 
na čerpání evropských fondů v novém pro-

gramovém období. Jednoznačnou spe- 
cializací společnosti mepco jsou inte-
grované nástroje. má bohaté zkušenosti 
s  iprm (integrovaný plán rozvoje měst), 
které využívá nejen při pomoci aglome-
racím s  novými nástroji iti (integrovaná 
územní	investice)	a IPRÚ	(integrovaný	plán	
rozvoje území), ale působí také v metodic-
ké rovině, ať už při spolupráci s  minister-
stvem pro místní rozvoj, tak při koordinaci 
měst na úrovni svazu.

mepco rovněž nabízí své zkušenosti 
a  know-how v  oblasti místní samosprávy 
na  mezinárodním trhu, přičemž se zamě-
řuje především na  státy východní a  jiho-
východní evropy. Je také úspěšné v  reali- 
zacích studijních cest organizovaných pro 
představitele zahraničních samospráv 
a orgánů veřejné správy, např. spojenými 

národy nebo evropskou komisí. v součas-
nosti zesiluje své zahraniční aktivity, při 
nichž plánuje co nejvíce zapojovat odbor-
níky z obcí i regionů a využít jejich poten-
ciál v  rozvoji mezinárodních vztahů. Jako 
česká republika máme co nabízet a o sdí-
lení zkušeností mají v zemích východního 
partnerství velký zájem.

činnosti dceřiné společnosti mepco jsou 
jedním z  důležitých střípků mozaiky ak-
tivit svazu, které významně přispívají 
k  trvalému růstu kvality výkonu místních 
samospráv a prostřednictvím konkrétních 
projektů či zakázek reálně propojují svaz 
měst a  obcí české republiky s  jeho člen-
skou základnou.

Ing. Bc. Robert Zeman, jednatel
Ing. Tomáš Sýkora, výkonný ředitel

MEPCo slouží nejen českým městům a obcím již 11. rokem

společnost mepco (mezinárodní poradenské centrum obcí) byla založena v roce 2004 jako 
společný podnik svazu měst a obcí čr a agentury pro zahraniční spolupráci nizozemského 
svazu měst vnG international. Jejím posláním je podporovat místní a krajské samosprávy 
v české republice při zvyšování efektivity a kvality výkonu veřejné správy a nabízet české 
zkušenosti a know-how v oblasti dobrého vládnutí také na mezinárodním trhu. 
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Státní	 pozemkový	 úřad	 (SPÚ)	 jako	 správ-
ní úřad s  celostátní působností byl zřízen  
k  1. lednu 2013 zákonem č. 503/2012 sb., 
o státním pozemkovém úřadu. vznikl slou-
čením pozemkového fondu čr a struktury 
pozemkových úřadů. v  rámci jednotlivých 
vyšších územně samosprávných celků vy-
konávají	 činnost	 SPÚ	 krajské	 pozemkové	
úřady. Řízení o  pozemkových úpravách 
zajišťují pobočky krajských pozemkových 
úřadů, jejichž územní působnost odpovídá 
území jednoho nebo více okresů. 

státní pozemkový úřad vykonává tak svou 
působnost nejen v  souladu s  výše zmíně-
ným zákonem, ale i podle dalších právních 
předpisů, kterými jsou zejména zákon  
č. 229/1991 sb., o  úpravě vlastnických 
vztahů k  půdě a  jinému zemědělskému 
majetku, zákon č. 139/2002 sb., o  pozem-
kových úpravách a pozemkových úřadech, 
zákon č. 92/1991 sb., o  podmínkách pře-
vodu majetku státu na  jiné osoby, a  zákon  
č. 428/2012 sb., o  majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi.

na post ústřední ředitelky státního pozem-
kového úřadu byla v  polovině loňského 
roku jmenována ing.  svatava maradová, 
mba. pod jejím vedením došlo za poměrně 
krátkou dobu ke  stabilizaci chodu úřadu, 
a  to především díky vytvoření nové orga-

nizační struktury a  nastavení moderních 
mechanismů řízení. byly učiněny zásadní 
kroky nezbytné ke  zkrácení projekční fáze 
pozemkových úprav ze současných 6 až 8 

let na pouhé 4 roky.  Daří se také naplňovat 
jednotlivá ustanovení zákona o  majetko-
vém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi.

hlavními činnostmi státního pozemko-
vého úřadu jsou:
1. správa majetku (pozemky a  stavby), 

k  němuž má příslušnost hospodaření 
a který byl původně ve správě pozem-
kového fondu čr,

2. správa staveb využívaných k  vodohos-
podářským melioracím pozemků a sou-
visejícím vodním dílům ve  vlastnictví 
státu,

3. řízení o pozemkových úpravách,
4. převody zemědělských pozemků,
5. vypořádávání restitučních nároků a dal-

ší převody nemovitostí podle zákona  
č. 229/1991 sb. (zákon o půdě),

6. vypořádávání restitučních nároků po-
dle zákona č. 428/2012 sb., o  majetko-
vém vyrovnání s  církvemi a  nábožen-
skými společnostmi,

7. privatizace majetku, k  němuž má pří-
slušnost hospodařit.

nedostatek rezervy státní půdy 
pro rozvojové programy státu 
schválené vládou byl důvodem, 
proč	SPÚ	inicioval	změnu	zákona	
o  SPÚ.	 Novela	 zákona	 primárně	
zakládá zcela novou kompeten-
ci státního pozemkového úřadu 
jako správce rezervy zeměděl-
ských pozemků a  dále explicitně 
stanoví nakládání s  majetkem 
v  příslušnosti hospodaření pro 
státní pozemkový úřad. počítá 
i  s  možností rezervu půdy dopl-

ňovat nákupem, směnou a  využitím před-
kupního práva. v ostatních částech novely 
dochází zejména k  upřesnění podmínek 
převodů majetku. 

Pozemkové úpravy  
a rozvoj venkova

Historicky byly pozemkové úpravy vnímá-
ny především jako nástroj pro uspořádá-
ní vlastnických vztahů k  půdě. stále více 
je však zřejmé, že jejich prvořadý přínos 
spočívá v  ochraně veřejného zájmu, a  to 
prostřednictvím plánu společných zaříze-
ní, který v širších souvislostech účinně řeší 
aktuální problémy v  krajině, jako je vodní 
a  větrná eroze, prevence povodní i  sucha 
či zvýšení ekologické stability území. po-
zemkové úpravy umožňují skutečný rozvoj 
řešeného území.

státní pozemkový úřad je klíčovým part-
nerem především pro ty představitele 
obcí, kteří mají zájem zvyšovat atraktivitu 
území pro stávající obyvatele a  součas-
ně chtějí vytvářet dobré podmínky života 
na  venkově pro budoucí generace. proces 
pozemkových úprav je multifunkčním ná-
strojem dlouhodobého rozvoje venkov-
ského	prostoru.	Úspěšné	 završení	procesu	
pozemkových úprav v dané obci je krokem, 
který umožní starostům čerpat finanční 
prostředky jak z  programu rozvoje venko-
va, tak z operačního programu Životní pro-
středí, či z jiných zdrojů. 

pozemkové úpravy mohou být zahájeny ne-
jen z moci úřední, ale i na podnět vlastníků 
zemědělských nemovitostí v zájmovém úze-
mí. starostovi poskytne potřebnou součin-
nost a  informace k  zahájení pozemkových 
úprav	 místně	 příslušná	 pobočka	 SPÚ.	 Se-
znam poboček včetně kontaktů lze dohledat 
na webových	stránkách	SPÚ	www.spucr.cz.

z programu rozvoje venkova pro obce zre-
alizoval	SPÚ	jen	v roce	2014	opatření	navr-
žená v  pozemkových úpravách v  celkové 
hodnotě téměř 1,8 mld. kč. vybudovány 
byly polní cesty, protierozní a  protipovod-
ňová opatření a  prvky územních systémů 
ekologické stability, jako jsou biocentra 
a biokoridory.

tolik k  představení státního pozemkové-
ho úřadu. v  dalším čísle bychom navázali 
na  poslední odstavec tohoto příspěvku 
a zaměřili bychom se na téma pozemkové 
úpravy.

Bc. Petr Fulín
vedoucí odd. komunikace a marketingu

Státní pozemkový úřad 

Představujeme státní pozemkový úřad

Jednou ze státních institucí, která pomáhá rozvíjet venkovský prostor, chránit pozemky před 
dopadem negativních klimatických změn, a je v tomto ohledu partnerem starostům čes-
kých a moravských obcí, je státní pozemkový úřad. i když mnozí z vás mají s naším úřadem 
už bohaté zkušenosti, pro někoho jsme přeci jenom institucí poněkud neznámou. v tomto 
čísle vám proto náš úřad v kostce představíme a v dalších měsících postupně popíšeme jeho 
dílčí činnosti.  
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Reagujeme na vaše podněty

oDMĚŇoVÁNÍ sTaRosTŮ
V Informačním servisu č. 7/2015 jsme publikovali názor starosty Jiřetína pod Jedlovou Josefa Zosera k současnému stavu odměňování 
členů zastupitelstev, zejména s ohledem na odměňování starostů malých obcí. Podnět jsme si samozřejmě přečetli a nyní zveřejňujeme 
reakci legislativního oddělení Svazu a rovněž slovo předsedy Komory obcí, starosty Velkého Oseku Pavla Drahovzala k tomuto tématu.  
Jak to tedy vypadá s odměňováním starostů do budoucna?  

roky se diskutuje o  tom, že by měla být 
obcím dána kompetence rozhodovat 
o  odměnách bez omezení právním před-
pisem, ale jedním dechem se k  tomu do-
dává, že by to v našich podmínkách nejspíš 
nefungovalo – zejména v  malých obcích, 
kde pozice starosty je vnímána veřejností 
jako velmi nadstandardně finančně ohod-
nocená funkce a  již se nevnímá, nebo ani 
nechce vnímat, kolik práce a  odpověd-
nosti takový starosta má. ale ani ve  vět-
ších městech, kde většina oné práce leží 
na bedrech odborného aparátu, nemůže-
me zprostit starostu či primátora odpo-
vědnosti. 

Je pravda, že současný systém k  malým 
obcím spravedlivý není, nicméně není to 
tak, že by a priori povyšoval velká města. 
prostě je jen moc starý, nepružný a  růz-
ným zvyšováním a  snižováním procent-
ních bodů se značně pokřivil. minulý rok 

sice došlo k drobné změně, že hranice nej-
vyšší měsíční odměny neuvolněného sta-
rosty se posunula až na 0,6násobek měsíč-
ní odměny uvolněného starosty, nicméně 
to problém neřeší.

připravuje se proto změna, která by měla 
mít dopad na výši odměn. Jde především 
o  znovunavrácení mimořádných odměn 
a  zároveň určité narovnání odměn mezi 
velikostními kategoriemi obcí. odmě-
ny by se nově měly odvíjet od  konstan-
ty, kterou bude měsíční odměna v  obci 
do  300 obyvatel, násobené koeficienty 
podle velikostní kategorie obce a  druhu 
funkce. naproti tomu výše odměny při 
skončení funkčního období je navrhována  
max. 1 + 2 dle počtu roků ve funkci, stejně 
jako to mají již od roku 2006 kraje i hlavní 
město praha. bojujeme o  zachování výše  
1 + 5, ale jsme jediní. stejně tak by mělo 
dojít k  úpravě poskytování odchodného 

při zániku mandátu nebo odvolání či vzdá-
ní se funkce. nově je navrhováno, že ne-
půjde o nárok jako dosud, ale o možnost. 
to je také předmětem našich připomínek, 
byť si uvědomujeme i kritizovanou stránku 
účelových odvolávání či vzdání se funkce 
v některých případech. 

návrh je zatím v pracovním stádiu a vede 
se diskuse o  nastavení koeficientů. Další, 
námi připomínkované systémové změny, 
bude třeba prosazovat zřejmě až na půdě 
vlády či parlamentu. tento nový způsob 
odměňování by měl být účinný až od příš-
tího volebního období, tedy nároky vznik-
lé za stávajícího volebního období 2014 až 
2018 budou uspokojeny dle nynější právní 
úpravy. o vývoji celé situace vás budeme 
samozřejmě informovat.

Mgr. Ludmila Němcová
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

Nové odměňování starostů bude nejdřív od příštích voleb

v  prvé řadě je třeba si uvědomit, že pod-
mínky odměňování členů zastupitelstev 
nastavuje stát formou vládního nařízení 
a  jde o  podmínky poměrně dost striktní 
bez možnosti reakce na aktuální situaci. už 
tento fakt je na  pováženou, jelikož tímto 
způsobem může stát, byť spíše nepřímo, 
ovlivňovat výběr lidí do funkcí na obci, ze-
jména na  posty starostů, primátorů, členů 
rady. určení výše měsíční odměny (hodilo 
by se spíše označení „plat zastupitele“) se 
odvozuje z  velké části od  počtu obyvatel 
v  dané obci, kde osoba vykonává funkci. 
Je-li zastupitel pro výkon určené funkce 
uvolněn, tj. vykonává ji na plný úvazek na-
místo svého dosavadního zaměstnání, pak 
se jedná v  podstatě o  paušální částku bez 
ohledu na to, jak je daný funkcionář úspěš-
ný ve  funkci, nebo jaké je platové hodno-
cení obdobné práce v  regionu. a  zde lze 
spatřovat základní úskalí stávajícího systé-
mu odměňování zastupitelů, kterým je ne-

flexibilita. Je na místě totiž hovořit o tom, že 
starosta, a zejména je to patrné na malých 
obcích, je a bude do jisté míry manažer, ať 
projektový, finanční, personální atd. pokud 
se snaží a  jeho práce má výsledky, pak je 
na  místě tuto práci ohodnotit nadstavbo-
vou složkou jeho standardní (základní) od-
měny.	Úskalím	však	 vždy	budou	možnosti	
obecního rozpočtu a samozřejmě vůle za-
stupitelstva takovou odměnu poskytnout. 

zjevnou nevýhodou funkce starosty je, že 
může bez důvodu skončit jediným hlaso-
váním zastupitelstva ze dne na den, nikde 
není záruka, že ač svou práci bude vykoná-
vat svědomitě a úspěšně pro obec, tak že ji 
bude dělat stále, pomineme-li volby. nepo-
depisuje žádnou pracovní smlouvu, nejsou 
žádné výpovědní termíny, odpovědnost 
za  případnou škodu je neomezená. těm-
to faktům by měla odpovídat i  výše platů 
starostů a  samozřejmě výše odchodného, 

která je dle současného zákona nastavena 
přiměřeně těmto rizikům, tj. až na  6náso-
bek měsíčního platu v  závislosti na  počtu 
odpracovaných let ve  funkci, které se vy-
plácí při skončení ve funkci na konci voleb-
ního období. nejvhodnější cesta je nastavit 
základní plat obdobně jako u  ústavních 
činitelů (poslanců, ministrů aj.), tj. jako ná-
sobek průměrného platu v  podnikatelské 
sféře. zastupitelstvo by pak mohlo stanovit 
další, pohyblivou složku, při dosažení mi-
mořádných výsledků by mohlo poskytnout 
i mimořádnou odměnu. 

Diskuse k  tomuto tématu probíhá již řadu 
let, snad se brzy překlopí ke konkrétním zá-
věrům, které zlepší současný systém. Jako 
místopředseda svazu se o  to budu ve  své 
funkci  maximálně snažit.

Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek 

odměňování starostů jiným pohledem – slovo předsedy Komory obcí Pavla Drahovzala
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Vy se ptáte, my odpovídáme

n	Může zastupitelstvo obce změnit usnesení z pře-
dešlého zasedání? Nebo může usnesení zastupi-
telstva změnit starosta? 

starosta měnit usnesení zastupitelstva obce nemůže. zastupi-
telstvo obce svoji vůli vytváří usnesením, k němuž je třeba sou-
hlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, ne-
stanoví-li zvláštní právní předpis jinak. usnesení zastupitelstva 
obce může být změněno nebo zrušeno opět pouze usnesením 
zastupitelstva obce. starosta nemá k pozměňování usnesení za-
stupitelstva obce pravomoc.

n	zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci. 
oznámení o tom, že obec tuto dotaci obdrží, již 
obec dostala. Je nutné, aby zastupitelstvo schva-
lovalo přijetí této dotace, když je tato v intencích 
již schváleného usnesení zastupitelstva o tom, že 
obec podává žádost o dotaci?

rozhodování o přijetí dotace (na rozdíl od jejího poskytnutí) 
nepatří mezi vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. o při-
jetí dotace rozhoduje rada obce (§ 102 odst. 3 zákona o obcích), 
pokud si takovou pravomoc nevyhradí zastupitelstvo obce. ve 
vašem případě je nutné schválit uzavření samotné smlouvy  
o poskytnutí dotace (nestačí pouze schválení žádosti o její po-
skytnutí). o uzavření smlouvy rozhodne buď rada obce, nebo 
zastupitelstvo (v případě, že si tuto pravomoc samo vyhradí).

n	Může starosta obce poskytnout právnické nebo 
fyzické osobě obecní pozemky za účelem získání 
finančních prostředků, např. výběr parkovného? 
záměr o využití pozemků nebyl projednán zastu-
pitelstvem ani vyvěšen na úřední desce.

v první řadě je třeba rozlišovat, co se myslí „poskytnutím“ po-
zemků. záměr prodeje pozemků musí být vyvěšen na úřední 
desce a schválen zastupitelstvem. o nájmu pozemků může roz-
hodnout starosta (v obcích, kde je zřizována rada obce, o nájmu 
rozhoduje rada obce), ale záměr musí být na úřední desce vyvě-
šen také. problém by dále mohl nastat, pokud by byly pozem-
ky poskytovány bezplatně, nebo výrazně pod cenou (to je sice 
možné, ale musí to být řádně odůvodněno).

n	Rada města si ustavila jako poradní orgán bez-
pečnostní komisi. Jestliže se rozhodne její člen 

rezignovat a písemně to sdělí předsedovi této  
komise, který je zároveň i členem rady města,  
a ten tuto rezignaci vezme na vědomí, musí o tom 
ještě informovat radu města? Popřípadě musí rada 
města o jeho rezignaci rozhodnout?

proceduru ukončování členství v komisi rady obce zákon o ob-
cích neupravuje, pouze v ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) sta-
novuje, že jmenování a odvolávání členů komise je vyhrazenou 
pravomocí rady obce. vedle odvolání člena komise přestává být 
člen komise členem komise z povahy věci také okamžikem, kdy 
vůči radě obce nebo komisi, do které byl dříve jmenován, pro-
jeví svoji vůli odstoupit (tedy rezignuje). není třeba, aby o jeho 
odstoupení ještě někdo hlasoval. rezignace do rukou předsedy 
komise je dostačující, avšak z organizačních důvodů je vhodné, 
aby rada obce o této skutečnosti byla informována. 

n	V jakém rozsahu je nárok na dovolenou pro uvol-
něného starostu? 

zákon o obcích uvolněným členům zastupitelstva přiznává ná-
rok na 5 týdnů dovolené. ohledně otázky, zda se týdnem ro-
zumí sedm dnů nebo pět dnů (počet pracovních dnů v týdnu) 
neexistuje v právní teorii jednoznačná odpověď. přikláníme se 
k názoru, že týdnem dovolené se pro tyto účely rozumí sedm 
kalendářních dnů, neboť člen zastupitelstva není v pracovním 
poměru a svou funkci vykonává 24 hodin denně, sedm dní  
v týdnu. 

n	starostka nesplnila usnesení zastupitelstva 
obce týkající se podání trestního oznámení. Jaké 
důsledky z uvedeného pro ni vyplývají? Jak má 
zastupitelstvo obce v dané věci postupovat?

starostku lze v obecném smyslu „pokárat“ za nesplnění po-
vinnosti uložené usnesením, nicméně vynutit jeho splně-
ní nelze. Jedná se dle našeho názoru spíše o její politickou 
odpovědnost vůči zastupitelstvu (které ji může i odvolat  
z funkce). každý občan má (v zásadě pouze) morální povin-
nost oznámit trestný čin, o kterém se dozví. obecná zákonná 
povinnost oznamovat skutečnosti nasvědčující spáchání trest-
ného činu se týká státních orgánů, nikoli orgánů samosprávy. 
zastupitelstvo má možnost pověřit podáním trestního ozná-
mení za obec jinou osobu – místostarostu, jiného zastupitele,  
popř. i zaměstnance obce.

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



Možnost dalšího vzdělávání pro vás, zastupitele!

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

Další běh těchto seminářů bude probíhat 
od  září do  poloviny listopadu. seminář pro 
zastupitele je složen ze dvou bloků, každý 
po třech až čtyřech hodinách, realizovaných 
nejlépe v  jeden den. termín a  čas realizace 
semináře se vždy přizpůsobuje obci a  jejím 
zastupitelům. semináře vedou lektoři, kteří 
mají praktické zkušenosti na  úrovni komu-
nální politiky a byli pro tento vzdělávací pro-
gram speciálně vyškoleni. 
samotný seminář je realizován přímo ve va-
šem městě nebo obci, pokud si nebudete 
přát uskutečnit vzdělávání např. na  výjezd-
ním zasedání zastupitelstva. z vaší strany je 
předpokládáno poskytnutí prostor pro ko-
nání semináře, technické vybavení, pokud 
je k dispozici (dataprojektor, flipchart), a ne-
zbytnou spolupráci při jeho organizaci. pod-
mínkou uspořádání vzdělávacího semináře 
je z vaší strany zajištění účasti minimálně 
12 zastupitelů na jednom semináři.

obsah semináře
první blok je zaměřen na  systém veřejné 
správy v čr. cílem je usnadnit zastupitelům 
orientaci v dané problematice, nastínit zastu-
pitelům jejich práva a povinnosti a v nepo-
slední řadě také hlouběji porozumět rolím, 
které jako zastupitelé obce zastávají. pro dru-
hý blok je možné volit z následující nabídky 
témat, v  rámci kterých jsou jednotlivé role 
zastupitelů rozebrány podrobněji dle jejich 
povahy (z časového hlediska jsou možná nej-
výše 2 témata).
1. zastupitel jako manažer: řízení obce 

z hlediska časových úkolů, řízení zastupi-
telstva, rady, komisí, systém v práci mana-
žera, vlastnosti zastupitele jako manažera;

2. zastupitel jako vyjednavač a  repre-
zentace: vyjednávání s  cílovými skupi-
nami, propagace obce, zastupování obce 
při společenských příležitostech;

3. zastupitel jako odpovědný správce 
majetku obce: finance, rozpočet obce 
– navrhování, schvalování, plnění, kont-
rola, prevence zadluženosti obce;

4. zastupitel jako hospodář: majetek, 
hospodaření s  majetkem dle zákona 
o obcích, obecní majetek zbytný/nezbyt-
ný, způsoby péče o majetek;

5. zastupitel jako osoba odpovědná 
za  dlouhodobý rozvoj obce: strategic-
ký plán, strategické dokumenty jednotli-
vých oblastí, územní plán;

6. zastupitel jako zákonodárce a  om-
budsman: legislativní nástroje obce, 
práva občanů a možnosti jejich obhajo-
by, práva zastupitelů apod.

vzdělávací semináře přizpůsobujeme po-
třebám dané obce. semináře jsou vedeny 
zkušenými lektory, kteří sami byli nebo i jsou 
zastupiteli. pokud byste měli zájem o realiza-
ci semináře, kontaktujte Mgr. Jana Mareše, 
tel.: 730  894  888, mares@smocr.cz nebo 
bc.  Martinu Folkovou, tel.: 733  130  286, 
folkova.oz@smocr.cz. přihlašovací formulář 
naleznete na  stránkách projektu ww.odpo-
vednyzastupitel.cz, sekce aktuality. 

Lada Fógelová
projektová manažerka

Díky dosavadním úspěchům projektu odpovědný zastupitel máte další možnost využít vzdělávacích seminářů určených nejen 
vám, kteří jste první volební období ve funkci, ale i pro opakovaně zvolené zastupitele. vzhledem k povaze projektu, spolufinan-
covaného z evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, jsou vzdělávací 
semináře bezplatné.

DÁLE DoPoRuČuJEME:
l bezplatnou právní poradnu – telefonické dotazy v pracovní dny od 12 do 20 hod., 

tel.: 226 257 505, e-mailové nebo písemné dotazy na adrese: 
 poradna@odpovednyzastupitel.cz
l E – learningové vzdělávání – nový občanský zákoník, (tři moduly: základní, pokro-

čilý, speciální), kurz akreditovaný ministerstvem vnitra lze započítat do průběžného 
vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků v rozsahu 10, 10 a 11 hodin.

PozVÁNKa Na „DNy zasTuPITELŮ“
cílem „Dne zastupitelů“ je sdílení zkušeností a  spolupráce zastupitelů z  více obcí 
na dané téma zvolené pro každý region zvlášť. v rámci první části vedou zastupitelé 
diskusi s přítomnými hosty (odborníci na dané téma, zástupci území a zástupci svazu) 
ohledně problematiky daného území (např. zaměstnanost, bezpečnost, cestovní ruch 
aj.). Druhá část je zaměřena na  problematiku nového občanského zákoníku, vedená 
renomovaným právníkem, ve vztahu k tématům řešeným na úrovni zastupitelů obcí. 
Účastníci	Dne	zastupitelů	mohou	vznášet	během	celého	setkání	své	otázky,	ale	i připo-
mínky a nápady.
nejbližší setkání se bude konat 22. září 2015 v kraji Vysočina ve městě Černovice 
(MěÚ) – moderovaná diskuse na  téma servis samospráv – administrativní podpora 
městům a obcím. 
Dne 29. září 2015 se Den zastupite-
lů uskuteční ve středočeském kraji 
v  Praze (rezidence rosa, kobyli-
sy) – moderovaná diskuse na  téma 
„problematika dopravní obslužnosti 
ve středočeském kraji“. 
zbývající setkání proběhnou v  se-
verních a  v  jihozápadních čechách. 
termíny budou upřesněny v  průbě-
hu září.
v  případě zájmu sledujte stránky 
projektu, kde je třeba se registrovat.
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V Chotěboři vznikne další servisní kancelář pro malé obce. 
Díky meziobecní spolupráci

poradenství především z oblasti ekonomiky, práva, dotací, veřejných zakázek, sociálních věcí či odpadového hospodářství. takové 
služby by měla poskytovat servisní kancelář třiceti malým obcím na chotěbořsku. vyplynulo to z účasti chotěbořské samosprávy  
v projektu svazu na podporu meziobecní spolupráce. podle starosty chotěboře tomáše Škaryda by kancelář měla vzniknout začát-
kem příštího roku a měla by se systematicky a dlouhodobě věnovat potřebám malých obcí ve správním obvodu chotěboř. podobně 
to už funguje například v tišnově na brněnsku.

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

„Chotěboř je přirozeným centrem pro třicet 
obcí, které ve správním obvodu máme,“ říká 
starosta chotěboře tomáš Škaryd a dodává: 
„A protože jsme obcí s rozšířenou působností, 
snažíme se s našimi sousedy spolupracovat  
a pomáhat jim. Důkazem je servisní kance-
lář, jejíž otevření – jako logické vyústění naší 
účasti v projektu na podporu meziobecní spo-
lupráce – připravujeme. Dva zaměstnanci by 
zde měli poskytovat služby z oblasti základní 
administrativy, ekonomiky, dotací, práva, od-
padů, sociálních věcí apod.“

svaz velmi těší hmatatelné výsledky evrop-
ského projektu na podporu meziobecní 
spolupráce, do kterého se zapojila většina 
tuzemských samospráv. v aktuálním po-
kračování projektu se mimo jiné řeší finan-
cování a podpora spolupráce měst a obcí, 
přenos zkušeností ze zahraničí, právní a le-
gislativní souvislosti meziobecní spoluprá-
ce či řízení kvality veřejné správy. vznikla 
také platforma efektivní meziobecní spolu-
práce, která umožňuje přímou komunikaci 

s aktivními zástupci území. platforma se 
zabývá administrativní podporou činnos-
ti především malých obcí, zaměstnaností  
a podporou podnikání jako průřezovými 
tématy, která si v první části projektu vyžá-
dala území. právě v jejím rámci se projedná-
vají servisní kanceláře. 

„Každý starosta malé obce, zejména pak ten 
neuvolněný, potřebuje pomoc, kterou mohou 
nabídnout právě servisní kanceláře posta-
vené na meziobecní spolupráci,“ říká ředitel 
kanceláře pro projekty a vzdělávání a su-
pervizor projektu na podporu meziobecní 
spolupráce Jaromír Jech. „Administrativní 
požadavky na samosprávy jsou obrovské, zá-
kony složité a často se mění. Problém vyznat 
se ve všech pravidlech mívají i velká města  
s řadou zaměstnanců. Což pak teprve malé 
obce, kde na obecním úřadě pracují třeba jen 
dva lidé.“

radnice v chotěboři by na vysočině měla 
být vůbec první samosprávou, kde servisní 

kancelář v území obce s rozšířenou působ-
ností (orp) vznikne. pomyslnou vlaštovkou 
přitom bylo orp tišnov na brněnsku, kde 
poradenské a servisní centrum Dso tišnov-
sko otevřeli letos 27. dubna na obecním 
úřadě v předklášteří. meziobecní spolu-
práce a vzájemná pomoc výborně funguje 
mimo jiné i v orp pacov na pelhřimovsku.  
v zahraničí jsou ještě dál, například ve fran-
cii či rakousku dokonce připravují společné 
územní plány. vědí totiž, že spojení sil po-
máhá zefektivnit veřejnou správu a zkvalit-
nit služby občanům. 
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Dva měsíce probíhalo hodnocení 210 obcí, které se letos rozhod-
ly přihlásit do soutěže vesnice roku 2015. obce, které v krajském 
kole získaly prvenství, tradičně postupují do  celostátního kola 
soutěže. svaz je jedním ze čtyř spoluvyhlašovatelů soutěže a při-
pomeňme, že mezi tři nejlepší obce rozděluje 200 tisíc korun.  
 
přihlášené obce byly hodnoceny v následujících oblastech: kon-
cepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podniká-
ní, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, 

inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, pří-
rodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry 
a informační technologie obce. 
 
Do  celostátního kola postupuje vždy jedna obec za  každý kraj. 
výsledky celostátního kola a  nositele titulu „vesnice roku 2015“ 
slavnostně vyhlásí ministryně pro místní rozvoj karla Šlechtová  
19. září v  luhačovicích, v  rámci konání mezinárodního festivalu 
dětských folklorních souborů. 

Výzvy • nabídky • oznámení
n o z n Á m e n í 
známe finalisty soutěže vesnice roku 2015

Název kraje
zlatá stuha                              

za vítězství v krajském 
kole

Modrá stuha 
za společenský 

život

bílá stuha  
za činnost  
mládeže

zelená stuha 
za péči o zeleň 

a životní prostředí

oranžová stuha  
za spolupráci obce 

a zemědělského 
subjektu

Počet při-
hlášených 

obcí

Jihočeský
obec Jarošov 
nad Nežárkou                               

(okres Jindřichův Hradec)
obec Čejetice                               

(okres strakonice)
obec Cehnice                               

(okres strakonice)
obec Mažice                            
(okres tábor)

obec Chlumany                               
(okres prachatice) 24

Jihomoravský obec Rudka                                        
(okres brno-venkov) neudělena neudělena obec hrušky                        

(okres vyškov)
obec Kozojídky                 
(okres Hodonín) 10

karlovarský obec Krásná                                   
(okres cheb)

obec otročín                           
(okres karlovy vary)

obec Lomnice                         
(okres sokolov)

obec  
ovesné Kladruby  

(okres cheb)
obec Valy                              

(okres cheb) 16

královéhradecký obec stračov                        
(okres Hradec králové)

obec zlatá 
olešnice                   

(okres trutnov)
obec suchovršice                 

(okres trutnov)
obec Kratonohy                   

(okres Hradec 
králové)

obec  
Žďár nad Metují 

(okres náchod)
17

liberecký obec Mříčná                                    
(okres semily)

obec bozkov                                    
(okres  semily)

obec Prysk                                  
(okres česká lípa)

obec Kruh                                          
(okres semily)

obec Všeň                                        
(okres semily) 15

moravskoslezský obec Kunín                            
(okres nový Jičín)

obec slavkov                         
(okres opava) neudělena neudělena neudělena 8

olomoucký obec Černotín                     
(okres přerov) neudělena neudělena obec Rouské                             

(okres přerov)
obec haňovice                                       
(okres olomouc) 11

pardubický obec Vysočina                                 
(okres chrudim)

obec břehy                                
(okres pardubice)

obec  
zářecká Lhota                                      

(okres  
Ústí	nad	Orlicí)

neudělena obec biskupice                           
(okres svitavy) 12

plzeňský obec Kornatice                  
(okres rokycany)

město Kasejovice                      
(okres plzeň-jih)

obec Příchovice                    
(okres plzeň-jih)

obec Chlum                           
(okres rokycany)

obec břasy                           
(okres rokycany) 25

středočeský městys Vraný                          
(okres kladno)

městys Maršovice                      
(okres benešov)

obec Kolešov                   
(okres rakovník)

obec Dobšice                           
(okres nymburk)

městys Čechtice                   
(okres benešov) 20

Ústecký obec bžany                                   
(okres teplice)

obec Nové sedlo                    
(okres louny)

obec  
Mšené-lázně            

(okres litoměřice)
obec Lipová                          
(okres Děčín)

obec Vražkov                           
(okres litoměřice) 22

vysočina obec Martínkov                                 
(okres třebíč)

obec Vepříkov                        
(okres Havlíčkův 

brod)

obec Lípa                           
(okres Havlíčkův 

brod)
obec Jiřice                              

(okres pelhřimov)
obec heřmanov                        
(okres Žďár nad 

sázavou)
15

zlínský obec babice                        
(okres uherské Hradiště)

obec slavkov                             
(okres uherské 

Hradiště)
obec hošťálková                      

(okres vsetín)
obec Pitín                                 

(okres uherské 
Hradiště)

obec Rajnochovice               
(okres kroměříž) 15

celkem přihlášených obcí 210

Vesnice roku 2015 – přehled ocenění udělených v rámci krajských kol 
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n v ý z v a 
začala soutěž Komunální politik roku 2015, přihlaste se
soutěž o nejlepší realizovaný projekt na území samosprávy

časopis moderní obec 
spolu s  vydavatelstvím 
profi press, s. r. o., s  pod-
porou předsedy senát-
ního výboru pro územní 
rozvoj, veřejnou správu 
a  životní prostředí miloše 
vystrčila pořádá soutěž komunální politik roku 2015. spolu-
pořadatelem je i svaz. záštitu poskytla soutěži ministryně pro 
místní rozvoj karla Šlechtová.
soutěž komunální politik roku 2015 je postavena na hodnoce-
ní a  propagaci inspirativních a  občansky přínosných projektů, 
které jsou spjaty s  osobností konkrétních starostů (primáto-
rů), členů rad či zastupitelstev obcí a  měst, ale také třeba za-
městnanců radnic. soutěží se v  osmi kategoriích podle typů 
projektů. z vítězů jednotlivých kategorií hodnotitelská komise 
vybere celkového vítěze – komunálního politika roku 2015. vy-
hlášení výsledků soutěže se uskuteční 12. listopadu 2015 v sídle  
senátu.

přihlašovat se lze do dvou a více kategorií současně. vítězové jed-
notlivých soutěžních kategorií obdrží pro svou obec/město prémii 
20 tisíc korun, celkový vítěz pak 50 tisíc korun. všichni vítězové si 
ze sídla senátu odvezou originální umělecky zpracované ocenění 
a  s  kanceláří senátu si budou moci domluvit prohlídku horní ko-
mory parlamentu pro 30 svých kolegů. na slavnostní vyhlášení vý-

sledků soutěže budou do valdštejnského paláce pozváni všichni její 
účastníci.
přihlášku do  soutěže a  další potřebné instrukce (co vše je třeba 
k  přihlášce přiložit) najdete na: http://komunalnipolitikroku.cz. 
přihlášku i s popisem projektu pošlete na e-mail ivan.rysavy@profi-
press.cz, nebo písemně na adresu: ivan ryšavý, moderní obec, profi 
press, s. r. o., Jana masaryka 2559/56b, 120 00  praha 2, a to nejpozději 
do 25. září 2015.

Vyhlášené kategorie:

sociální projekt roku – projekt péče o  seniory, hendikepované 
a sociálně znevýhodněné občany
Děti a rodiče – projekt pro předškoláky a jejich rodiče
sport a veřejné zdraví – podpora sportovních a pohybových akti-
vit občanů každého věku a podpora zdravého životního stylu
Kulturní, společenská a vzdělávací činnost – kulturní, vzdělávací 
a společenské programy pro občany, rozvíjení kulturních a historic-
kých tradic
odpadové hospodářství – systém a  organizace sběru, likvidace 
a využití odpadů
Veřejná zeleň – péče o okrasné plochy, parky, lesy
Dopravní projekt roku – inovativní způsob řešení jednotlivých 
druhů dopravy a jejich harmonizace
Ekologický projekt roku – malé i velké projekty na ochranu život-
ního prostředí

v  minulém čísle našeho zpravodaje jsme vás informovali, že 
v  červenci probíhalo první kolo hodnocení projektů, které 
byly přihlášeny do  soutěže stavba roku 2015. letos jich bylo 
přihlášeno 72, což je zatím rekordní počet, který svědčí nejen 
o vzrůstající popularitě soutěže, ale obecně o zvyšující se kvali-
tě stavebnictví. 67 projektů bylo realizováno na území čr, 5 pak 
bylo postaveno v  zahraničí. 30 z  nich odborná porota vybrala 
k postupu do kola druhého, kde budou bojovat o nominace. vý-
sledky byly oznámeny na tiskové konferenci dne 6. srpna 2015 
v maiselově synagoze v praze, která byla jednou z přihlášených 
staveb a která se 1. července tohoto roku po více než roční re-
konstrukci opět otevřela veřejnosti. 

výsledky prvního kola soutěže na tiskové konferenci představila 
předsedkyně odborné poroty architektka radomíra sedláková 
spolu s předsedou správní rady nadace abf Janem fibigerem. 
předsedkyně poroty mimo jiné konstatovala, že hodnocení 
není opravdu snadné. soutěž nemá kategorie a je velmi obtížné 
srovnávat třeba výstavbu stanice metra s  lávkou pro cyklisty. 
stavby jsou nesouměřitelné, ale každá má šanci v soutěži uspět. 
co je však nejpodstatnější, pro své uživatele mají všechny tyto 
stavby velký přínos. 

a  jak tedy hodnocení probíhá, když nominace ani tituly nema-
jí oborové určení? na tuto otázku odpověděl Jan fibiger: „Způ-

sob hodnocení má 4 kola a  patří k  velkým přednostem soutěže. 
V prvním kole, které probíhá v červnu, se nejdříve zpracují všechny 
statistiky a  podklady. V  porotě nejprve pracují všichni individuál-
ně a  označí stavby, které by rádi navštívili, které jsou na  pomezí 
a  u  kterých se domnívají, že dle soutěžní  dokumentace nemají 
šanci dostat se mezi nejvýše oceněné. Z  toho se pak zpracovává 
statistika, nad kterou pak porota diskutuje a  sestavuje program 
návštěv staveb. Pro stanovení 15 nominací se navštěvuje až 30 sta-
veb nejlépe hodnocených dle soutěžních podkladů. Na stavby jezdí 
kompletní porota. Každé stavbě věnuje až dvě hodiny, podle roz-
sahu. Z těchto navštívených staveb pak v dalším kole musí vybrat 
15 nominací a z nich pak pět titulů Stavba roku. Cenu neboli titul 
může získat šachta v zemi, díra v metru, ale také divadlo či rodin-
ný domek. Počet 15 nominací a 5 titulů umožňuje porotě reagovat 
tak, jak jdou výstavbové vlny.“  
 
pět vítězných staveb tedy bude vyhlášeno 13. října na slavnost-
ním finálovém večeru, který proběhne v  historických prosto-
rách betlémské kaple v praze. 

Dodejme, že stavba roku, která je organizovaná nadací pro roz-
voj architektury a stavitelství, vznikla v roce 1992 a  je nejpres-
tižnější soutěží na poli české architektury. záštitu soutěži mimo 
jiné udělil také svaz měst a obcí. 
více najdete na: www.stavbaroku.cz.

n o z n Á m e n í 
30 staveb postupuje do 2. kola soutěže stavba roku 2015  
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stavby, které se dostaly do 2. kola:

rekonstrukce bílé věže v Hradci králové, lávka přes berounku v Hýskově, ecocity v malešicích v praze, vysoká pec č. 1 – nástavba – 
bolt tower v ostravě, zpřístupnění a nové využití nkp Hlubina v ostravě, prodloužení trasy a metra v praze, trojský most v praze, 
polyfunkční objekt Quadrio v praze, obytný soubor kajetánka v praze, rekonstrukce objektu kotelna v Železném brodě, nové diva-
dlo v plzni, vzdělávací a kulturní centrum broumov – revitalizace kláštera, národní centrum zahradní kultury – květná zahrada v kro-
měříži, dostavba základní školy v roztokách u prahy, dostavba základní školy v Dobřichovicích, nová karolina – trojhalí v ostravě, 
rozhledna  tachov – vysoká, základní umělecká škola karla malicha v Holicích, výstavba technologické části metra stanice Dejvická 
– motol, komenského most v Jaroměři, krajská nemocnice liberec – Heliport, podzemní komplex v severní části staroměstského 
náměstí v mladé boleslavi, rodinná vila v kolejní ulici v brně, rekonstrukce třídy edvarda beneše v Hradci králové, air House – in-
formační středisko čvut v praze, Hilase – laserové centrum v Dolních břežanech, forum karlín v praze, aviatica v praze, centrum 
strategických služeb nWt ve zlíně, vila domy yard resort v předboji

Aviatica v Praze 5 Krajská nemocnice Liberec – HELIPORT

Obytný soubor Kajetánka – Paha 6 Rozhledna Tachov Vysoká

Základní škola v Dobřichovicích Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina v Ostravě
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n v ý z v a 
zapojte se do aplikace ocultum na podporu turismu

v současné chvíli už jen málo turistů cho-
dí po kraji se sukovicí, na kterou by sbírali 
známky. stejně tak cestovní sešitek na sbí-
rání razítek z památných míst se již nezdá 
tak populární, jako býval. z toho důvodu společnost turistických 
nadšenců vyvinula mobilní aplikaci ocultum, která je novodobou 
verzí sbírání razítek a turistických známek. aplikace je určena pro 
turisty i pro města a obce zcela zdarma a kromě zaznamenávání 
míst výskytu v  sobě také obsahuje soutěže a  přidané informace 
o  navštíveném místě. turisty sběr „mincí“, které si nahrávají přes 
Qr kód, motivuje k cestování po kraji a naopak městům a obcím 

dává šanci aktuálně informovat o  probí-
hajících akcích. pokud byste se chtěli za-
pojit a  přidat svou památku či zajímavé 
turistické místo do této aplikace, je třeba 

pouze souhlasit s umístěním Qr kódu, který funguje jako čárový 
kód a obsahuje v sobě informace, které zřizovatel památky vývo-
jářům dodá, ať už je to popis památky nebo fotografie. v  přípa-
dě zájmu kontaktujte michala blahouta ze společnosti ocultum 
na emailu: ocultumcz@gmail.com, nebo na telefonním čísle: +420 
721 882 204. aplikace je pro svazové obce a města zdarma a v bu-
doucnu bude dostupná i v cizojazyčných verzích.  

s ohledem na úspěšnost minulého 
ročníku architektonického seminá-
ře, jenž byl doprovodným progra-
mem k veletrhu for arcH 2014, se 
svaz rozhodl i  tento rok uspořádat 
seminář, který se bude věnovat té-
matu, jež řeší starostky a starostové 
a který může v mnohém pomoci – nabídnout řešení, kontakty 
na znalce v oboru a především inspirovat. tento rok jsme se roz-
hodli architektonický seminář zaměřit na problém revitalizace 
veřejných prostorů a vypořádání se s průmyslovými zóna-
mi (brownfields) v centrech měst. 

seminář se bude konat ve čtvrtek 17. září 2015 od 10:00 - 13:30 
hodin v  kongresovém sále č. 1 ve  vstupní hale i  na  výstavišti 
pva eXpo praHa v letňanech. opět bude moderován předsed-
kyní kulturní komise květou Halanovou, starostkou Jílového. 
přednášejícími budou známí architekti. na téma územního plá-
nování vystoupí ředitel institutu plánování a rozvoje hl. m. pra-
hy petr Hlaváček, otázce regulačních plánů při tvorbě veřejných 
prostranství se bude věnovat pavel Hnilička z  české komory 
architektů, který svou přednášku zároveň doprovodí konkrétní 

ukázkou nedávno schváleného re-
gulačního plánu města Dobřicho-
vice. na téma udržitelného rozvoje 
měst a  veřejných prostorů pak vy-
stoupí michal Šourek z ateliéru ms 
architekti a  milan Ševčík představí 
konverzi bývalých průmyslových 

areálů	v centrech	měst,	a to	v Ústí	nad	Orlicí	a v Ostravici.	
příklady dobré praxe představí organizátoři soutěže stavba 
roku z  nadace abf, na  příkladech soutěžních projektů přiblíží 
aktivní přístup k  veřejnému prostoru a  jeho revitalizaci. kon-
krétně – úspěšná revitalizace staroměstského náměstí v mladé 
boleslavi, zajímavá stavba nového divadla v plzni, rekonstrukce 
náměstí ve  velké bíteši a  stavba Dobřichovické základní školy. 
zástupci města kroměříž představí revitalizaci armádního ob-
jektu na  Hanáckém náměstí z  pohledu města jako investora 
projektu. 
seminář se koná v  rámci oficiálního doprovodného programu 
mezinárodního stavebního veletrhu for arcH 2015, nad kte-
rým svaz převzal záštitu. Pro svazové obce bude vstup na se-
minář i celý veletrh zdarma. proto neváhejte a registrujte se. 
těšíme se na vaši hojnou účast.

n p o z v Á n k a 
navštivte seminář revitalizace městských center a veřejného prostoru

n v ý z v a 
Další možnost připojení k programu urbact

v  návaznosti na  operační program urbact ii, ve  kterém úspěš-
ně proběhla spolupráce více jak 5000 místních aktérů v  meziná-
rodních sítích a  bylo zpracováno na  350 místních akčních plánů, 
se lze v  současném programovém období zapojit do  programu  
urbact iii. tento navazující operační program v  programovém 
období 2014–2020 otevírá možnost všem městům posílit kvalitu 
strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evrop-
skými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech 
spojených s udržitelným integrovaným rozvojem měst. 
v rámci programu města vytvoří mezinárodní sítě za účelem vzá-
jemného učení partnerů a šíření úspěšných příkladů z praxe. vý-
stupem spolupráce měst v  rámci tematických partnerských sítí 

jsou místní akční plány každého z měst – řešení daného problému 
na místní úrovni. tyto místní akční plány jsou tvořeny za podpo-
ry místních podpůrných skupin a umožňují tedy praktické využití 
partnerského přístupu k rozvoji území, který dle zkušeností z vy-
spělých evropských zemí přináší významné synergické efekty 
a pomáhá nacházet nejefektivnější řešení problémů. 
operační program urbact iii byl schválen evropskou komisí v pro-
sinci 2014. vyhlášení první výzvy proběhlo v  březnu 2015. v  září 
2015 se městům otevírá další možnost připojení – z  podaných 
žádostí bude vybráno 20 sítí, které budou podpořeny. tyto sítě 
pak budou hledat další partnery. novými partnery se mohou stát 
města, městské části a  organizované aglomerace, dále instituce  
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vlastněné městem, veřejná správa na regionální a národní úrovni, 
státní univerzity a výzkumná centra zapojená do rozvoje měst. 
poskytování odborné a metodické pomoci žadatelům a projekto-
vým partnerům je úkolem národního kontaktního místa. za čr jej 
zajišťuje odbor regionální politiky ministerstva pro místní rozvoj, 

kde se lze obracet na architektku elišku pilnou (eliska.pilna@mmr.
cz). národní kontaktní místo nabízí potenciálním žadatelům mož-
nost individuálních konzultací. 
informace o  první i  dalších plánovaných výzvách naleznete 
na stránkách www.urbact.cz. 

n r e c e n z e 

Název knihy:  povinnost obce zajistit pohřbení 
aneb tzv. sociální pohřby
autor: mgr. Jaroslav Šejvl
Recenzent: mgr. miroslava sobková
Nakladatelství: Wolters kluwer

koncepce knihy „povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. 
sociální pohřby“ se věnuje tématu velmi opomíjenému v ob-
lasti pohřebnictví. splňuje požadavky nejen odborné veřej-
nosti, ale i  zástupců samosprávy. poprvé je téma tzv. sociál-
ních pohřbů zpracováno v jednom dokumentu a v dostatečné 
šíři. kniha je logicky členěna do  kapitol a  rozsah kapitol je 
přiměřený. autor se tématem pohřbívání dlouhodobě zabývá 
v teorii i v praxi.
Hlavní přínos knihy spočívá v tom, že na rozdíl od dostupných 

publikací, které otázku tzv. sociálních pohřbů řeší okrajově, je 
publikace přehlednější a celkově kompaktnější, neboť je členě-
na podle věcných oblastí a nikoliv podle jednotlivých ustano-
vení zákona. zejména čtenářům, kteří se touto problematikou 
doposud nezabývali, tak umožňuje snazší pochopení této tolik 
diskutované problematiky.
za stěžejní však považuji využití praktických informací, které 
se v  textu nacházejí a pomáhají řešit různé aplikační problé-
my např. informace o náhradě výdajů za tzv. sociální pohřeb, 
připojení se k  dědickému řízení, které jsou se zajištěním so-
ciálního pohřbu spojeny. sledovaná problematika nebyla 
dosud v  podobném záběru zpracována, a  proto je zcela vý-
jimečná. publikace dobře poslouží zejména úředníkům měst 
a  obcí k  orientaci v  případech zajišťování tzv. sociálních  
pohřbů. 

n r e c e n z e 

Název knihy: zákon o pohřebnictví; zákon o válečných hrobech 
- komentář
autor: JuDr. pavel vetešník, mgr. eva stránská, mgr. Jaroslav Šejvl
Recenzent: mgr. miroslava sobková
Nakladatelství: Wolters kluwer

koncepce komentáře k zákonu o pohřebnictví a zákonu o váleč-
ných hrobech vyhovuje požadavkům nejen odborné veřejnosti, 
ale i zástupcům samosprávy, kteří jsou většinou provozovateli 
pohřebišť. téma je zpracováno v dostatečné šíři a hloubce. kni-
ha je logicky členěna do kapitol a rozsah kapitol je podrobný, 
vyvážený a lehce zapamatovatelný. 
Hlavní přínos knihy spočívá v tom, že je přehledná, neboť je 
členěna podle jednotlivých ustanovení zákona. zejména od-
borníkům, kteří se touto problematikou podrobněji zabývají, 

tak umožňuje snazší pochopení celé 
problematiky v celé šíři.
za stěžejní však považuji odkazy 
na jednotlivé judikáty, které prů-
běžně doplňují text a čtenáři před-
stavují různé aplikační problémy, 
které jsou s oblastí pohřebnictví 
spojeny. sledovaná problematika 
nebyla dosud v podobném záběru  
zpracována.
publikace je určena nejen odbor-
níkům, ale s ohledem na jazyk  
a možné aplikační příklady velmi dobře poslouží rovněž vole-
ným zástupcům měst a obcí k prevenci v oblastech uvedených  
v knize.  

n r e c e n z e 

Název knihy: příspěvkové organizace 2015, 2. aktualizované vy-
dání
autor: zdeněk morávek, Danuše prokůpková
Recenzent: mgr. ludmila němcová
Nakladatelství: Wolters kluwer

autoři této publikace jsou opravdovými odborníky na svém 
místě. ing. zdeněk morávek pečlivě provádí úskalím daní po no-
velách daňových zákonů a ing. Danuše prokůpková seznamuje 
čtenáře s problematikou účetnictví i v souvislosti s probíhající 
reformou účetnictví. publikace je logicky rozdělena na dva díly, 
z nichž první se věnuje daňovým otázkám a druhý účetnictví. 
autor prvního dílu podrobně komentuje všechny důležité pa-
ragrafy, které by měl znát odpovědný pracovník příspěvkové 
organizace. provádí čtenáře zákonem o dani z nemovitých věcí, 
o dani z příjmů, problematickým zákonem o DpH i zákonem  

o silniční dani. ke každému kroku 
uvádí jednoduché, ale i složitější pří-
klady včetně řešení, které může pra-
xe přinést. Druhá část pak pokračuje  
v obdobném konceptu. v úvodu se 
věnuje obecným principům finanč-
ního účetnictví a právní regulaci, 
pokračuje podrobně rozebranými 
účtovými třídami se spoustou prak-
tických účetních příkladů. publikace 
je sice přednostně určena účetním 
příspěvkových organizací, ale své in-
formace o daních v prvním díle si najdou i účetní laici. text je 
srozumitelný, příklady „ze života“, a proto mohu tuto příručku 
doporučit nejen příspěvkovým organizacím, ale i samosprá-
vám, které své organizace kontrolují.
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ČSOB Municipální program vám umožní efektivněji 
hospodařit s prostředky vaší obce či regionu
Máme dlouholeté zkušenosti s poradenstvím, získáváním dotací či zhodnocováním volných prostředků 
v municipální sféře. Společně dokážeme realizovat projekty, které zkvalitní život ve vaší obci, městě či kraji.
Pro více informací navštivte pobočku ČSOB.

Člen skupiny KBC

I bez auta se dostanu,
kam potřebuji
Finanční služby pro obce a kraje

Firemní bankovnictví 
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