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Sociální bydlení se z 85 % týká seniorů. Věnujme se jim!
Dobré bydlení je jedním ze základních 
předpokladů spokojeného života. nezávis-
le na tom, zda se jedná o vesnici či město. 
Jako starostové, jejichž úkolem je starat se 
o občany, bychom měli myslet na všechny 
obyvatele a přiznat si, že dnes často deba-
tované sociální bydlení se z  85 % týká se- 
niorů. podle dostupných informací je v řadě 
samospráv věkový průměr 60 let a lepší už 
to nebude. financování je naprosto zásad-
ní, co se týče zákona o  sociálním bydlení, 
který připravuje ministerstvo práce a soci-
álních věcí (mpsv). 

Dobře utajený zákon
na  zákon o  sociálním bydlení ve  svazu ne-
trpělivě čekáme. mpsv ho má připravit v ná-
vaznosti na  koncepci sociálního bydlení, 
kterou loni v říjnu schválila vláda. koncepci 
lze považovat za poněkud nešťastnou, uklá-
dá městům a obcím řadu povinností, nedává 
jim však nástroje, které je umožní plnit. 

o nás bez nás
připravovaný zákon chce resort práce a so- 
ciálních věcí předložit letos v létě vládě. sva-
zu měst a obcí čr ho však dosud neposkytl, 
byť je povinným připomínkovým místem. 
samosprávy se obávají, aby se nerozho-
dovalo stylem „o nás bez nás“. to by ve vý-
sledku poškodilo obyvatele české republiky. 
mnoho věcí se totiž z koncepce dozvíme jen 
velmi zhruba. a co je horší: dokument v pod-
statě zbavuje odpovědnosti určitou cílovou 
skupinu a nemotivuje ji k tomu, aby se svou 
složitou sociální situaci sama snažila změ-
nit. konzervuje se tak současný stav. zjed-
nodušeně říká: jsi na  tom špatně, dostaneš 
sociální bydlení. Jak k tomu ale přijdou do-

mácnosti, které na sociální 
bydlení nedosáhnou a při-
tom se samy snaží pracovat 
a zlepšit svůj aktuální stav? 
což se jim ale nemusí dařit 
z důvodů, které nemohou 
příliš ovlivnit, třeba proto, 
že zaměstnavatelé bohu-
žel stále ještě příliš nestojí 
o pracovníky ve věku 55+ 
či samotné matky s dětmi.

Nejasné financování
i když je role obcí v systé-
mu sociálního bydlení velmi důležitá, za tuto 
oblast je primárně odpovědný stát. určuje 
totiž podmínky, za kterých obce a další sub-
jekty mají sociální bydlení realizovat. pro 
samosprávy je proto naprosto nezbytné, 
aby dopředu znaly všechny druhy nákla-
dů na  sociální bydlení a  celkový podíl obcí 
a  mohly tak správně posoudit celý záměr. 
bez dostatečných garancí státu, zejména 
ve  finančních otázkách, se totiž podle sva-
zu jen těžko bude hledat kompromis mezi 
státem a  územní samosprávou. nesmíme 
také zapomínat na nepříznivou situaci s tu-
zemským bytovým fondem, kdy cca 46,6 % 
obecních bytů je v obcích s méně než 2 000 
obyvateli. ty samozřejmě hospodaří s méně 
penězi než velká města a  pracuje pro ně 
méně lidí. už teď je přitom pro stávající 
obecní aparát současná administrativa vel-
mi náročná. a což teprve v případě, kdy má 
obec pouze neuvolněného starostu a jednu 
účetní? složitá realizace koncepce sociální-
ho bydlení se ale týká i měst, zvláště v oblas-
tech s bývalým těžkým průmyslem. zpravi-
dla je tam vysoká nezaměstnanost a mnoho 

lidí v bytové nouzi i proto, 
že se bohužel sami aktiv-
ně nesnaží svou situaci 
změnit. Jedná se zejména  
o  Ústecký, moravskoslez- 
ský, karlovarský a  olo- 
moucký kraj. 

Kunínská cesta
v kuníně jsme svého času 
postavili jeden bytový 
dům, který slouží jako so-
ciální. starý objekt jsme 
totiž museli zbourat, byl 

v  žalostném stavu a  oprava by byla dražší 
než nová budova. v domě je dnes 12 byto-
vých jednotek, které slouží hlavně matkám 
samoživitelkám a seniorům. na seniory my-
slí i místní podnikatelé, s kterými naše obec 
spolupracuje. Díky dotacím z  ministerstva 
pro místní rozvoj postavili dva domy s pěti 
a  osmi byty, které za  regulované nájemné 
pronajímají ve  spolupráci s  radnicí právě 
starším lidem. 

Důležitá osvěta 
sociální bydlení je velké téma, které se týká 
každého z  nás. mnoho věcí však ještě není 
jasných a je třeba na nich zapracovat. proto 
vítáme, že ministerstvo vnitra chce například 
zmapovat složení obyvatelstva v  jednotli-
vých obcích. a  k  tématu podpora seniorů 
na úrovni měst a obcí připravujeme ve sva-
zu na 24. května 2016 velký seminář, který se 
uskuteční v praze.  

Dagmar Novosadová
členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR

a starostka obce Kunín
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l	Nebude-li vláda řešit úsporu 
energií, doplatí na to  
veřejnost 

 29. únor 2016, Praha
Hospodářství celé české republiky ohrožuje 
fakt, že nedochází k významnějším úsporám 
energií. a  to i  přes to, že se k  nim čr před 
časem jako člen evropské unie zavázala. 
pokud vláda nebude důsledně, systémově 
a  i  po  procesní stránce situaci řešit, hrozí, 
že se zvýší ceny energií pro domácnost, sa-
mosprávy i firmy. a čr nebude moci čerpat 
zhruba 80 miliard korun z evropských struk-
turálních fondů. svaz proto apeluje na kabi-
net bohuslava sobotky, aby zjednal nápravu. 
současně se také podílel na organizaci semi-
náře, který vysvětloval podrobnosti z oblasti 
energetických úspor v  souvislosti s  evrop-
skou unií a ukazoval cesty, jak situaci řešit. 
výkonný ředitel kanceláře svazu Dan Ji-
ránek k  této věci konstatoval, že neplnění 
závazků, které české republice vyplývají 
ze směrnice evropského parlamentu rady 
2012/27/eu, o energetické účinnosti, a kte-
ré znamenají povinnost uspořit v  letech 
2014–2020 50pJ energie v konečné spotře-
bě, by ve výsledku znamenalo dopad na ná-
rodní ekonomiku ve výši 700 miliard korun. 
i když svaz dva roky upozorňuje na to, že je 
situaci třeba řešit, nic se neděje. bez okamži-
té odezvy vlády a systémového i procesního 
přístupu k úspoře energií, v současné době 
hrozí, že vše negativně dopadne na širokou 
veřejnost. aktuální problémy detailně popi-
suje prohlášení svazu, které bylo určeno pro 
vládu české republiky. 

l	Katolická církev a Svaz:  
Před soudy preferujeme  
jednání a dohodu 

 2. březen 2016, Praha 
budeme se snažit o zlepšení vzájemné spo-
lupráce a  efektivní výměnu zkušeností. 
na  tom se shodli zástupci české biskupské 
konference (čbk) a  svazu při společném 
jednání v kontextu s tzv. církevními restituce-
mi. cílem jednání bylo zhodnotit dosavadní 
průběh majetkových převodů podle zákona  
č. 428/2012 sb., o  částečném majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společ-
nostmi, a jeho vliv na města a obce v české 
republice. předseda čbk na jednání ujistil, že 
stále platí dříve prezentovaná zásada svazu 
a čbk postupovat v oblasti soudních přezku-
mů vlastnictví citlivě a nedomáhat se legálně 
nabytého obecního nebo krajského majetku 
či toho, za co je postupně vyplácena finanční 
náhrada. čbk se dále bude snažit napomá-
hat úsilí o nalezení dohody mezi církevními 
subjekty a obcemi alespoň v těch případech 
soudních přezkumů majetku, kde to situace 
a právní stav věci umožňuje. 
pro města a obce je velmi důležité najít smír-
nou cestu a  vždy je samozřejmě lepší do-
hoda než soudní pře. podle předsedy svazu 
františka lukla je pomoc, kterou nabízí čbk 
velmi cenná. svaz se bude snažit připravit 
podmínky pro jakéhosi mediátora, který by 
ve věci církevních restitucí také mohl pomo-
ci. pozitivní roli by mohl sehrát i v kontextu 
s  důvěrou samospráv v  církve, která mohla 
utrpět.  
na  pracovním setkání zástupci římskokato-
lické církve znovu potvrdili nutnost respek-
tovat neprolomitelnost hranice 25. února 
1948 pro uznání nároku na vydání církevní-
ho majetku a plně se distancovali od všech 
eventuálních pokusů tuto hranici zpochyb-
nit. rovněž zde zopakovali seberegulační 
doporučení, aby se restituční žaloby netýkaly 
sporného majetku, který přešel do vlastnic-
tví krajů či obcí a byl kompenzován finanční 
náhradou. partnery pro řešení těchto přípa-
dů jsou pro samosprávy jednotlivé diecéze či 
řády. se zástupci svazu se čbk také dohodla 
na posílení zpětné vazby a efektivnějším i de-
tailnějším předávání informací o restitučních 
problémech. tak, aby se případné kompli-

kace během vyjasňování majetkových práv 
a převodu majetku co nejvíce eliminovaly.  
českou biskupskou konferenci na  jednání 
zastupovali kardinál Dominik Duka, olo- 
moucký arcibiskup Jan Graubner, generální 
sekretář tomáš Holub a advokát Jakub kříž. 
svaz reprezentovali předseda a  starosta ky-
jova františek lukl, místopředseda a staros-
ta velkého oseku pavel Drahovzal, výkonný 
ředitel Dan Jiránek a ludmila němcová z le-
gislativně-právního oddělení. Další schůzka 
by se měla uskutečnit do půl roku. čbk také 
zvažuje projekt, v němž by uvítala podporu 
svazu podporující dobrou praxi spolupráce 
obcí s farnostmi.

l	Radnice mají zájem zapojovat 
veřejnost do rozhodování

 23. březen 2016, Praha
stále více obcí zapojuje své občany do roz-
hodování o  místě, kde žijí. mnohé radnice 
řeší „participativně“ rozhodování o  veřej-
ných prostranstvích, přípravu dlouhodo-
bých strategických plánů obce nebo nechá-
vají obyvatele rozhodovat o  části investic 
v  tzv. participativním rozpočtu. nezisková 
organizace agora central europe dlouho-
době pomáhá participativní metody pro-
sazovat. na konferenci Dobrá radnice 2016 
představila nově vytvořenou metodiku 
participativního rozpočtu pro české obce 
a  metodiku participace, které by měly ob-
cím zapojování veřejnosti usnadnit.
Již tři městské části prahy mají participativ-
ní rozpočet, v němž mohou obyvatelé na-
vrhovat, co by měla radnice vylepšit. sami 
lidé pak mezi jednotlivými návrhy v hlaso-
vání vybírají to, co městská část zrealizuje. 
na  praze 10 hlasovalo o  rozdělení částky 
5 milionů přes 5000 lidí, hlasování na pra-
ze–zbraslav o rozdělení 600 tisíc korun se 
zúčastnilo 678 lidí a na praze 3 probíhá po-
dávání návrhů. obyvatelé prahy 3 nad 15 
let mohou navrhovat jednotlivé projekty 
do 300 tisíc korun, celkově radnice vyme-
zila do tzv. participativního rozpočtu 2 mi-
liony. participativní rozpočet spouštějí či 
připravují i další města – např. ostrava-Jih, 
Žďár nad sázavou nebo rumburk. Dalším 
radnicím, které by rády zapojily obyva-
tele do  rozhodování o  rozpočtu, by měla 
pomoci právě nová metodika. podrobné 
informace najdete na  http://www.partici-
pativni-rozpocet.cz.
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PRVNÍ PRÁVNÍ KoNFERENCE JIŽ za NECELÝ MĚsÍC
Kdy: čtvrtek 12. a pátek 13. května 2016
Kde: hotel Continental, Kounicova 6, brno

v minulém čísle našeho zpravodaje jsme vás informovali o přípravě první právní konference, 
která by měla volně navazovat na celorepublikovou finanční konferenci, jež si získává stále 
více příznivců. vzhledem k častým legislativním změnám a přijímání velkého množství právních předpisů s dopadem na města a obce 
se však na finanční konferenci dostávalo na program stále více ryze legislativních témat. a proto je tu první právní konference, která 
by se zatím měla konat ve dvouletých intervalech.    

záštitu této akci poskytl a účast přislíbil ministr spravedlnosti robert pelikán, ale za řečnickým pultem se vystřídá více právních ex-
pertů. pozvaní jsou zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, představitelé Ústavního soudu, nejvyššího soudu, nejvyššího 
správního soudu a další. vystoupí také zástupci renomovaných advokátních kanceláří zaměřených na správní právo. 

konference je koncipována, stejně tak jako ta finanční, do dvou pracovních dní, pouze s tím rozdílem, že program prvního dne bude 
zahájen až v odpoledních hodinách. část programu bude rovněž volitelná – každý si bude moci vybrat ze dvou seminářů podle toho, 
co jeho město či obec trápí více. chybět ale nebude ani oblíbený společenský večer. 

Jaký program tedy na účastníky historicky první právní konference čeká? (aktuální ke dni uzávěrky zpravodaje)
 

Čtvrtek 12. května 2016

společný blok 
13:00  Úvodní proslovy   
 Mgr. František Lukl, předseda Svazu a starosta Kyjova
 JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti
13:30  transparentnost veřejné správy 
 JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Ústavního soudu
13:50  Úvodní proslovy
 zástupce Nejvyššího soudu
 Mgr. Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce
14:30 Ústavní zakotvení postavení rakouských obcí
 Dr. Johannes Schmid

Volitelný blok a
15:25  trestní odpovědnost členů zastupitelstva
16:05  trestní odpovědnost právnických osob – obce a  práv-

nické osoby obcí
 JUDr. Jan Vidrna
16:45  Řádné nakládání s majetkem obcí
 JUDr. Adam Furek

Volitelný blok b
15:25   pohřebnictví
 Mgr. Jaroslav Šejvl  
16:05  přestupky
 Ing. Mgr. David Bohadlo
16:45  aktuality z rozhodovací praxe v oblasti svobodného pří-

stupu k informacím
 Mgr. Lukáš Rothanzl

19:30 společenský večer

Pátek 13. května 2016

společný blok
9:00 Úvodní slova
 zástupce Nejvyššího správního soudu
 Ing. Petr Rafaj, předseda ÚOHS
9:40 aktuální legislativa – novela obecního zřízení, registr 

smluv
 JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra ČR

Volitelný blok a
10:30 povinnosti členů statutárních orgánů a  dozorčích rad 

obecních společností
 JUDr. Radovan Bernard
11:15 místní referendum
 Doc. JUDr. Martin Kopecký
12:00 správní řád v praxi obecních úřadů
 JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Volitelný blok b
10:30  nový zákon o zadávání veřejných zakázek – novinky pro 

obce
 Mgr. Jiří Harnach
11:20  elektronické zadávání veřejných zakázek
 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM
12:00  společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
 Mgr. Jiří Šimon

12:45  oběd

program jednání bude pochopitelně ještě aktualizován, sledu-
jete proto naše webové stránky, kde se můžete také registrovat. 
najdete tam i možnosti ubytování a pochopitelně výši účastnic-
kého poplatku.
věříme, že vás náplň konference osloví a  i  v  brně se sejdeme 
v co největším počtu. těšíme se na vaše připomínky i náměty. 
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l	Daňové příjmy obcí je třeba posílit
 29. březen 2016, Brno
františek lukl, předseda svazu měst a obcí, eduard kavala, předseda 
spolku pro obnovu venkova, a stanislav polčák, předseda sdružení 

místních samospráv, spolu již několikrát diskutovali svízelnou situaci 
ohledně daňových příjmů obcí a stále narůstající byrokracie, která 
brání zdravému rozvoji a fungování měst a obcí. při krajském setkání  
v brně proto podepsali následující memorandum:  

Memorandum organizací hájících zájmy samospráv ČR

partnerské organizace hájící zájmy samospráv bez rozdílu velikosti (tj. počtu obyvatel) žádají odpovědné zástupce moci zákonodárné  

i výkonné o následující:

Požadujeme významné posílení daňových příjmů všech obcí, a to v režimu, který umožní předvídatelné plánování rozvoje  

a postupnou eliminaci enormního vnitřního dluhu na infrastruktuře obcí.

požadované zdroje navrhujeme získat důslednou debyrokratizací země – zásadním zeštíhlením ústředních orgánů, tedy nikoli na úkor 

oprávněných potřeb jednotlivých segmentů funkčního státu. Žádáme bezodkladné zahájení prací na novém rozpočtovém určení daní 

pro roky 2017–2020 založené na postupné valorizaci daňových příjmů obcí do roku 2020. současně očekáváme, že návrhy konkrétních 

řešení včetně analýz dopadů na města a obce všech velikostních kategorií předloží ministerstvo financí české republiky.

Plnění rozpočtů za 1. čtvrtletí roku 2016
ke konci března 2016 celkové příjmy stát-
ního rozpočtu dosáhly 342,0 mld. kč, 
celkové výdaje 298,4 mld. kč a  přebytek 
hospodaření 43,6 mld. kč (v  březnu 2015 
vykázán přebytek 19,9 mld. kč). 
meziroční růst celkových příjmů o  27,5 
mld. kč, tj. o  8,7 %, ovlivnily především da- 
ňové příjmy včetně pojistného na  sociální 
zabezpečení, které vykázaly meziroční růst 
14,2 mld. kč, tj. o 6,0 %. o 12,7 mld. kč byly 
vyšší i příjmy z rozpočtu eu.

Celostátní daňové příjmy

Daňové příjmy (bez pojistného na  sz 
a pojistného na veřejné zdravotní pojiště-

ní) jsou na úrovni veřejných rozpočtů vyšší 
o 14,18 mld. kč. ke konci února 2016 činily 
199,92 mld. kč.
 
celostátní inkaso DPh (na  úrovni veřej-
ných rozpočtů) bylo ke konci března 2016 
ve výši 75,38 mld. kč a meziročně vzrostlo 
o 3,03 mld. kč, tj. o 4,2 %. meziroční tem-
po růstu DpH přitom bylo ke konci března 
negativně ovlivněno snížením objemu 
zadržovaných odpočtů. v březnu 2015 do-
sahovala jejich výše 7,1 mld. kč, v letošním 
březnu se snížily na  6,3 mld. kč. inkaso 
DpH pro státní rozpočet je ovlivněno změ-
nou rozpočtového určení daní platného 
od 1. 1. 2016, kdy došlo k navýšení podílu 

krajů na  celkovém výnosu DpH ze 7,86 % 
na  8,92 % (odhad negativního dopadu 
na  sr je 3,7 mld. kč). růst inkasa byl po-
zitivně ovlivněn růstem výdajů na spotře-
bu domácností a  vládních institucí. Dále 
lze očekávat, že v průběhu roku pozitivně 
ovlivní inkaso DpH zavedení kontrolního 
hlášení. prvotní výsledky zavedení kon-
trolního hlášení lze nejdříve očekávat až 
po prvním čtvrtletí tohoto roku, tj. v dub-
nu 2016, kdy již budou k dispozici kontrol-
ní hlášení od  všech plátců DpH (měsíční 
i kvartální plátci).
u  daní z  příjmu fyzických osob došlo 
k celostátnímu inkasu ve výši 44,77 mld. kč, 
což znamená oproti březnu 2015 nárůst  



o  4,2 mld. kč. meziroční růst inkasa proti 
skutečnosti 2015 je způsoben navýšením 
platů státním zaměstnancům, zákono-
dárcům, učitelům, hasičům a  policistům, 
a dále i nižší mírou nezaměstnanosti. stej-
ně jako v roce 2015 bude inkaso této daně 
negativně ovlivněno zejména znovuzave-
dením slev pracujícím důchodcům a  tzv. 
školkovným. také další zvýšení daňového 
zvýhodnění na druhé a další dítě (pro rok 

2016) bude mít negativní dodatečný do-
pad.

celostátní inkaso daní z  příjmů právnic-
kých osob  za 1. čtvrtletí roku 2016 dosáh-
lo 35,03 mld. kč, což představovalo me-
ziroční růst o 3,91 mld. kč, tj. 12,6 %. růst 
inkasa potvrzuje pokračující dynamiku 
ekonomiky.
 

Výdaje

Celkové výdaje dosáhly za  první tři  
měsíce roku 2016  298,4 mld. kč a  byly 
o  3,8 mld. kč, tj. o  1,3 % nad úrovní stej-
ného období roku 2015. rozpočet počítá 
s poklesem proti skutečnosti 2015 o 3,6 %. 
na meziroční růst měly vliv zejména výda-
je na důchody (růst o 7,3 mld. kč). výdaje 
na  sociální dávky činily ke  konci března 
2016 126,7 mld. kč a  jsou meziročně vyšší  
o 7,7 mld. kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpo-
čtům územní úrovně dosáhly 39,3 mld. kč, 
což je o 0,7 mld. kč více než v březnu 2015. 
na jejich výši se podílely zejména převody 
prostředků na přímé náklady škol zřizova-
ných obcemi a  kraji ve  výši 29,6 mld. kč.  
Šlo o  2 zálohy regionálnímu školství na   
první 4 měsíce roku ve  výši 28,5 mld. kč 
(ve  stejném období roku 2015 to bylo  
28,7 mld. kč) a čtvrtletní zálohu soukromému 
školství ve výši 1,1 mld. kč (ve stejném obdo-
bí roku 2015 to bylo o 0,1 mld. kč méně).
 

Na základě údajů MF ČR
zpracovala

Ing. Jana Chládková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

30. května–3. června 2016
Mezinárodní odborný veletrh pro vodu, odpadní vodu, odpady a recyklaci

Inovativní. Celosvětový. Zažijte trendy budoucnosti a environmentální technologie.

Objevte možnosti strategií, produktů a služeb budoucnosti. Bud’te i vy u jedinečného zážitku, kdy světový veletrh 
environmentálních technologií představí v neobyčejných živých ukázkách komplexní použití strojů a zařízení v praxi.  

Bud’te srdečně vítáni na veletrhu IFAT 2016.
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www.ifat-eurasia.com 

Září 2017
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Tab.: Porovnání celostátního inkasa sdílených daní za III. 2015 a 2016 (v mld. Kč)

v mld. kč III. 2015 III. 2016 2016/2015

Daň z přidané hodnoty 72,35 75,38 104,2

Daň z příjmů právnických osob 31,11 35,03 112,6

Daň z příjmů fyzických osob 40,57 44,77 110,4

       - vybírané srážkou 3,93 3,73 94,9

       - závislá činnost 32,15 34,80 108,3

       - z přiznání 4,49 6,24 138,9

Daň z nemovitosti 0,24 0,21 87,4

ostatní nesdílené daně (spotřební, 
majetkové) 41,48 44,53 107,4

Daňové příjmy celostátně celkem 185,75 199,92 107,6



informační servis č. 4/2016 strana 6

Informujeme

V březnu pokračovala krajská setkání

o hlavních tématech, která se letos na těchto regionálních platformách projednávají, jsme 
informovali již v předcházejícím čísle našeho zpravodaje. tam jste se také mohli dozvědět, 
o čem se nejvíce diskutovalo na těch únorových, tedy v praze, Ústí nad labem a liberci. 
nahlédnout jste mohli i do historie těchto akcí. v březnu se starostové sešli v dalších sedmi 
regionálních metropolích.

Kraj Vysočina, 2. března 2016, Jihlava

podobně jako v praze k předním diskutovaným téma-
tům patřila inkluze ve školství, která by rozhodně ne-
měla být násilná. na tom se shodlo dalších zhruba sto 
starostů, kteří přijeli o problémech samosprávy jed-
nat do Jihlavy. za radu svazu je přivítal starosta paco-
va lukáš vlček, který mimo jiné poznamenal, že co se 
týká inkluzivního školství, dosud není například jasné 
jeho financování, ale hlavně také kde vzít potřebný 
personál. ze své zkušenosti uvedl, že když v pacově 
sháněli asistentky pro děti se speciálními vzděláva-
cími potřebami, byl to velký problém. za mzdu, kte-
rou mohli nabídnout, to nikdo nechtěl dělat. velkým 
odpůrcem nepřipravené inkluze je také Jihlava, což 
potvrdil primátor rudolf chloupek. Jihlava, a samozřejmě nejen 
ta, dlouhodobě požaduje po  ministerstvu školství, aby zaved-
lo opatření na  podporu speciálních vzdělávacích potřeb. na  to 
bohužel resort příliš neslyší a bez patřičné přípravy chce udělat 
naprosto radikální změnu. i primátor chloupek uvedl, že pro rea-
lizaci tohoto záměru není dostatek patřičně vzdělaných asistentů 
a  ani rozumně nastaveno, kdo bude o  začleňování dětí se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy rozhodovat. má 
to snad být pouze na osobní odpovědnosti a rozhodnutí rodičů? 
ani ti často nemají všechny potřebné informace, navíc tuzemský 

školský systém, kde praktické školy velmi dobře fungují, je nasta-
ven zcela jinak. 

v Jihlavě se debatovalo také o finančních prostředcích z evropské 
unie. už teď je bohužel jasné, že evropské dotace začíná česká re-
publika čerpat výrazně později. Je rok 2016 a evropské strukturál-
ní a  investičních fondy (esif) jsou určeny na období 2014–2020. 
výzvy už naštěstí jednotlivá ministerstva vyhlašují a od minister-
stva pro místní rozvoj, s  kterým svaz intenzivně spolupracuje, 
je přislíbeno průběžné hodnocení a přerozdělování evropských  

Generální partneři hlavní partner
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peněz na základě skutečných potřeb z území. touto problemati-
kou se v jednotlivých krajích zabývají regionální stálé konference. 
radní kraje martin Hyský informoval, že na vysočině už schválila 
místní akční plány, ustanovila pracovní skupiny a řeší také oblas-
ti, které z dotací nebude možné financovat a kterých je bohužel 
celá řada – místní komunikace, cestovní ruch, volnočasová infra-
struktura a veřejné prostranství. svaz proto jedná s příslušnými 
resorty, aby se potřeby, na  které nebude možné čerpat peníze 
z evropské unie, pokryly z národních zdrojů. Jednoduše: aby tu-
zemské rozpočtové prostředky doplnily tam, kde je to třeba, vý-
padek evropských zdrojů a obráceně: tam, kde je možné čerpat 
dotace z eu, aby je česká republika maximálně využila.

Jihočeský kraj, 3. března 2016, České budějovice

téměř stovka starostů přijela i na setkání do českých budějovic. zde 
z  debaty vyplynulo, že financování služeb a  rozvoj území ve  pro-
spěch veřejnosti komplikuje přebujelá administrativa a pochopitel-
ně nedostatek peněz. přítomní proto ocenili, že se svazu podařilo 
prosadit navýšení podílu samospráv na DpH v rámci rozpočtového 
určení daní na  21,4 %. bojovat však bude třeba proti rušení moti-
vačních prvků na dani z příjmu fyzických osob, které by pro mnoho 
měst a obcí znamenalo výpadek v řádu milionů korun. Ředitel kan-
celáře svazu Dan Jiránek přitom ujistil, že vedení svazu pochopitel-
ně o změnu usilovat bude, se zrušením zákon počítá až od roku 2017. 
prosazovat bude i malou rozpočtovou úpravu, která by zvýšila podíl 
samospráv na ruD podle počtu žáků mateřských a základních škol. 
například pro české budějovice by to znamenalo 20 milionů korun 
do rozpočtu navíc, což určitě není zanedbatelná částka. 

členka předsednictva svazu a starostka Jílového u prahy květa Ha-
lanová na setkání v budějovicích uvedla, že jistě nejen ona má ze 
spousty rozhodnutí státu pocit, že jsou ušity horkou jehlou bez po-

třebné analýzy a  vnímání potřeb a  povinností 
území. ukázkou jsou například dotace, které 
mají pomoci rozšířit kapacitu škol ve spádových 
oblastech, tedy v okolí velkých měst. bude sku-
tečně částka, kterou přislíbilo ministerstvo škol-
ství, stačit? lze očekávat, že problémem bude 
i povinná předškolní výuka, kterou chce minis-
terstvo zavést. kde se vezmou kapacity? na ta-
ková rozhodnutí je třeba čas, peníze a stanovení 
jasných pravidel. 

také primátor českých budějovic Jiří svoboda se 
přidal do diskuse týkající se boje s úřednickým 
molochem a stále vzrůstajícími požadavky, kte-

ré se na města a obce hrnou ze všech stran. kritizoval, že zákony jsou 
často protichůdné a stát neřeší dlouhodobé podfinancování měst 
a obcí. ptal se: umožňuje nám stávající systém zaplatit kvalitní za-
městnance na radnicích? kvalitní služby jsou přitom vyžadovány.    

kraje řeší podobné problémy jako města a  obce, konstatoval 
na setkání jihočeský hejtman Jiří zimola. ocenil proto spolupráci 
mezi asociací krajů a svazem, která podle jeho slov funguje vel-
mi dobře, což potvrzuje nejen podepsané memorandum v  ob-
lasti bezpečnosti, ale třeba také dotace z  ministerstva vnitra pro 
dobrovolné hasiče. pro rok 2016 o ně mohly, díky finanční pomoci 
krajů, žádat i  ty nejmenší jednotky, a to do konce února. pro rok 
2017 mohou hasiči opět prostřednictvím generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru žádat do konce letošního dubna. 
ke společným tématům patří i církevní restituce – jen v Jihočeském 
kraji je evidováno 128 žalob církví a řádů, z toho 56 proti městům 
a obcím. obce i kraje koordinují právní pomoc, jednají s představi-
teli místních církví atd.
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Pardubický kraj, 7. března 2016, Pardubice

v programovém období 2014–2020 není možné z evropských do-
tací financovat cestovní ruch – to byla jedna z kritik, která zazněla 
na krajském setkání v pardubicích, kam se sjelo asi sedm desítek 
účastníků. starostové proto volají po  posílení národních zdrojů. 
Hejtman kraje martin netolický informoval, že ministerstvu pro 
místní rozvoj se podařilo vybojovat na  národní programy v  ob-
lasti cestovního ruchu pro letošní rok 300 milionů korun a dalších  
70 milionů má resort v rozpočtu. pardubický kraj v současné době 
pracuje na  svém dotačním titulu tak, aby se peníze na  cestovní 
ruch v  regionu mohly rozdělovat ještě před prázdninami. podle 
ministerstva by do území mělo jít na cestovní ruch v budoucnosti 
ještě více peněz, což je naprosto nezbytné právě proto, že na něj 
nelze čerpat evropské dotace.
financovat z peněz evropské unie v novém programovém obdo-
bí nelze ani místní komunikace či veřejná prostranství. v pardu-
bicích se v této souvislosti hovořilo především o nešťastné r35, 
jejíž výstavba se zřejmě kvůli vnitřním sporům resortů dopravy 
a životního prostředí zpozdí. původní termín rok 2017 je ohrožen, 
musí se totiž znovu žádat o eia, staré povolení už nesplňuje po-
žadované evropské parametry. 

primátor martin charvát ale zmínil alespoň něco pozitivního –  
konečně by mělo být jasné, kdo se má starat o  silniční zeleň  

v  průjezdních úse-
cích obcí. měl by to 
být vlastník, tedy 
správce komunika- 
ce tak, jak svaz 
prosazoval. zmínil  
i  problematiku po-
platků za  vynětí 
pozemků ze země-
dělského půdního 

fondu, kde je svaz také hodně aktivní. usiluje o to, aby se netýkaly 
veřejně prospěšných staveb. kritice pak podrobil nedostatečně 
připravenou inkluzi ve školství.  

v diskusi se dostalo i na sociální bydlení. výkonný ředitel kancelá-
ře svazu Dan Jiránek konstatoval, že resort práce bohužel neumí 
nakládat s investicemi. v české republice je podle dostupných in-
formací na 120 tisíc sociálně slabých rodin a 550 tisíc jednočlen-
ných seniorských domácností. těm bude třeba pomoci. minis-
terstvo financí však už dříve řeklo, že speciální peníze neuvolní, 
ministerstvo práce a sociálních věcí se zase nechce zabývat cílo-
vými skupinami a přijmout fakt podložený čísly, který dokládá, že 
by se sociální bydlení mělo zaměřit zejména na seniory. patovou 
situaci je třeba co nejdříve vyřešit, a to na úrovni vlády.   

Diskusní příspěvky v  pardubicích zazněly ale také třeba k  ohla-
šovnám, novele zákona o obcích, rozpočtovému určení daní, no-
vele zákona o odpadech, k vodnímu zákonu atd. 



Královéhradecký kraj, 10. března 2016, hradec Králové

v  Hradci králové se do  popředí diskuse dostalo téma trvalého 
pobytu na  úřadech, tedy ohlašovnách, o  kterém debatovali už 
i starostové z pardubicka. v současné době je na ohlašovnách to-
tiž k  trvalému pobytu přihlášeno více než 380 tisíc lidí. situaci je 
třeba vyřešit, protože mnozí tento institut zneužívají a samosprávy 
nemají dostatečné nástroje, jak tomu zabránit. náměstkyně minis-
tra vnitra Jana vildumetzová k tomu poznamenala, že srovnáme-li 
rok 2015 s předchozím rokem, pak se počet lidí, kteří na nich mají 
trvalé bydliště, zvýšil o 6269, dříve to ale meziročně bylo dokonce 
zhruba 40 tisíc. ministerstvu se podařilo najít nástroj, kterým lze 
využít fikci doručení. v novele zákona o evidenci obyvatel proto 
v současné době navrhuje, aby lidé na ohlašovnách měli v občan-
ském průkazu uveden trvalý pobyt – adresu úřadu.

pozornost na setkání v Hradci, kam dorazilo zhruba devět desítek 
starostů, byla věnována také otázce stále zvyšujícího se věkového 
průměru obyvatel, a to především v souvislosti s rozpočtovým ur-
čením daní. svaz tuto problematiku projednává s příslušnými re-
sorty a navrhuje, aby právě počet obyvatel nad 65 let byl jedním 
z kritérií pro rozdělování daní (pozn.: k tomuto tématu je připravo-
ván seminář, který se bude konat 24. května v praze).  

na setkání do Hradce přijel mimo jiné také místopředseda sva-
zu pro evropské záležitosti petr kulhánek, primátor karlových 
varů, a  tak se pochopitelně jednalo také o  dotacích z  evrop-
ské unie, které jsou rozhodně pro města a  obce významným 
tématem. v aktuálním programovém období 2014–2020 z nich 
bohužel nejde financovat například cestovní ruch, volnočasové 
aktivity, místní komunikace aj. místopředseda kulhánek, který 
se touto problematikou podrobněji zabývá, uvedl, že současná 
situace s čerpáním evropských dotací je opravdu dost kompli-
kovaná. skončilo přípravné období, začíná implementace. Jen-
že provází ji značná nestabilita, co řeknou řídicí orgány před 
měsícem, za měsíc už neplatí. složitá je také metodika, výklady 
jsou nejednoznačné, často dokonce protichůdné. Disproporce 
a  nesoulad se svaz snaží řešit s  jednotlivými resorty, říká jim, 
co je třeba na základě praktických zkušeností změnit a napravit. 
pokud se tak nestane co nejdřív, ohrozí to čerpání evropských 
peněz. Dodal, že v roce 2018 se budou vyhodnocovat jednotlivé 
operační programy, a  pokud se zjistí problémy, měly by řídicí 
orgány operačních programů přehodnotit a přesunout peníze 
jinam. i  v  tom je naprosto zásadní zpětná vazba od  starostů 
a primátorů.

informační servis č. 4/2016 strana 9



informační servis č. 4/2016 strana 10

Plzeňský kraj, 22. března 2016, Plzeň

v plzni, kam dorazila také téměř stovka starostů, se hodně hovo-
řilo o  venkově a  situaci v  malých obcích. projevily se především 
obavy z vylidňování venkova kvůli omezování služeb, které státní 
i  soukromé organizace v  místě nabízejí. týká se to katastrálních 
a  finančních úřadů, dopravních spojů, ale také české pošty. ven-
kov, a jistě nejen na plzeňsku, trápí tedy nejen nedostatek peněz, 
ale také dojíždění za  službami do  větších měst. malé obce tak 
na krajském setkání apelovaly na stát, aby na venkov nezapomněl 
a výrazně mu pomohl. Jednou z cest je projekt pošta partner, rea-
lizovaný českou poštou. Jeho podstatou jsou franšízové poštovní 
služby v místní provozovně, například v obchodě. pokud by ne vše 
probíhalo po dohodě s obcí, mohou se starostky a starostové ob-
rátit na svaz nebo přímo na ministerstvo vnitra, pod které česká 
pošta spadá a jehož zástupci se všech letošních krajských setkání 
účastní. 

primátor plzně martin zrzavecký informoval, že snahou jejich 
města i  celého plzeňského kraje je především rozhýbat dopra-
vu, a  to co se týče parkovišť i  vlastních spojů. v  této souvislosti 
upozornil na fondy evropské unie a možnost 116 obcí plzeňského 
kraje čerpat evropské peníze z nástroje iti. konstatoval, že jejich 
zastupitelstvo nedávno schválilo strategii čerpání, která byla ode-
slána na ministerstvo vnitra. starostové by jí měli věnovat pozor-
nost, a pokud jim nebude něco jasné, pomocnou ruku podá svaz 

i  magistrátní útvar evropských 
projektů. ten funguje v  trojroli 
– jako poradce, zprostředkují-
cí subjekt posuzující správnost 
projektových žádostí a také jako 
nositel, který sám žádá o evrop-
ské peníze na  vlastní projekty. 
ostatně loni byla plzeň evrop-
ským hlavním městem kultury. 
bylo to náročné období, plzeň 
se ale hodně zviditelnila.    

náměstek hejtmana ivo Grüner 
vyzdvihl to, že plzeňský kraj je 
druhý nejúspěšnější kraj v  ev-
ropě, získal ocenění ve  fran-
couzském cannes. v  žebříčku se hodnotila práce všech, tedy 
představitelů veřejné správy i  podnikatelů. posuzovala se také 
zaměstnanost a regionální rozvoj. za umístění tak patří poděko-
vání i starostkám a starostům, kteří přispívají k rozvoji kraje. Do-
dal, že snažit se o to všichni budou i nadále. kraj kupříkladu roz-
dělil 100 milionů korun na  rozvoj venkova, dotace budou moci 
čerpat i hasiči v nejmenších obcích, a  to na vozidla a zbrojnice. 
peníze uvolnilo ministerstvo vnitra, zbytek dodal kraj.     
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Karlovarský kraj, 23. března 2016, Karlovy Vary

v karlových varech se podobně jako v par-
dubicích hodně hovořilo o podpoře cestov-
ního ruchu, ale také o vydávání občanských 
průkazů. primátor karlových varů a  místo-
předseda svazu pro evropské záležitosti 
petr kulhánek konstatoval, že vzhledem 
k  lázeňství je podpora cestovního ruchu 
logická, je však smutné, že na  tuto oblast 
nelze v  aktuálním programovém období 
čerpat peníze z evropské unie. proto vedou 
intenzivní jednání s ministerstvem pro míst-
ní rozvoj, aby se posílily národní zdroje. Ře-
šit je třeba ale také místní poplatky, tak aby  
z  nich měla větší prospěch místa, kde se 
vybírají. rovněž je třeba jasně stanovit 
pravidla pro cestovní ruch, ideálně formou 
zákona. Že je cestovní ruch pro karlovarský 
kraj velice důležitý potvrdil i hejtman mar-
tin Havel, který vkládá velké naděje do nově 
vzniklé destinační agentury. ta musí samo-
zřejmě velmi úzce spolupracovat s  městy 
a  obcemi s  cílem udržet návštěvníka co 
nejdéle. Hejtman Havel ale zmínil i některá 
další témata, která mají místní i krajská sa-
mospráva společná. Hodně aktuální je po-
dle něho například spolupráce v oblasti in-
tegrovaného záchranného systému tak, aby 
při mimořádných událostech komunální i 

regionální politici od  policie a  záchranářů 
včas věděli, co se děje a  mohli informovat 
veřejnost. upravuje to společné memoran-
dum v lednu podepsané v brně. spolupráce 
probíhá také v  oblasti školství a  při řešení 
církevních restitucí.  

představitelé svazu i v této souvislosti ocenili 
příkladnou spolupráci s ministerstvem vnitra, 
které má na všech krajských setkáních svého 
zástupce. ten informuje o koordinační roli re-
sortu ve vztahu k samosprávám a také o ak-
tuálním dění a  záměrech na  poli legislativy 
v gesci vnitra. v karlových varech tak mimo 
jiné zazněl záměr resortu vydávat občanské 
průkazy s  čipem. měly by být pro občany 
povinné a vydávat se zdarma. Jejich součástí 
by byly různé aplikace, průkaz by tedy sloužil 
jako elektronická identita občana. u lidí nad 
70 let by nové občanské průkazy měly mít 
platnost 30 let. Hovořilo se i o cestovních pa-
sech, které je už dnes možné vydat do šesti 
dnů. stojí to ale více peněz – z  logistických 
i praktických důvodů, aby lidé vše nenechá-
vali na poslední chvíli. i tak by vnitro chtělo 
lhůtu dále zkracovat, na  tři dny, a  službu, 
umožní-li to technologie a zájem veřejnosti, 
případně zlevňovat.    

i  ve  varech pak zazněla kritika, že se vel-
mi často mění legislativa, kterou se obce 
a  města musejí řídit, samosprávám přibý-
vají povinnosti, s  kterými však ruku v  ruce 
nejdou kompetence ani potřebné finanční 
prostředky. 

Jihomoravský kraj, 29. března 2016, brno

v  jihomoravské metropoli se jednalo především 
o nutnosti posílit daňové příjmy obcí, a to v reži-
mu, který umožní předvídatelné plánování roz-
voje a postupnou eliminaci enormního vnitřního 
dluhu na  infrastruktuře obcí. své zastoupení zde 
měly i sdružení místních samospráv a spolek pro 
obnovu venkova, jejichž předsedové podepsali 
s předsedou svazu memorandum, které františek 
lukl předal poslední březnový den ministru finan-
cí andreji babišovi – viz str. 4. ten při tom přislíbil, 
že od roku 2017 dojde k pětiprocentnímu zvýšení 
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příspěvku na výkon statní správy a stejná 
valorizace by se měla uskutečnit i  v  dal-
ších letech. rovněž se začne připravovat 
účelový příspěvek na  veřejné opatrovnic-
tví. oba pánové debatovali i  další otázky 
ohledně rozpočtového určení daní, včetně 
podílu samospráv na DpH. 
starostové a  starostky vítají, že se poda-
řilo prosadit navýšení podílu samospráv 
na DpH v rámci rozpočtového určení daní 
(ruD) na  úroveň před důchodovou refor-
mou, tedy na  21,4 %, obávají se však zru-
šení motivačních prvků na  dani z  příjmu 
fyzických osob, které stát zamýšlí od ledna 
2017. pro mnoho měst a  obcí by to totiž 
znamenalo výpadek finančních prostřed-
ků v řádu milionů korun. složitá je také si-
tuace, co se týče příspěvku na přenesenou 
působnost. poté, co se řadu let vůbec ne-
zvyšoval, od letošního nového roku došlo 
k valorizaci o 1 % a pro rok 2017 to bude, 
jak už bylo zmíněno, o 5 %. 

města a  obce, jak zaznělo na  setkání pro 
Jihomoravský kraj, také trápí vysoký počet 
lidí s  trvalým pobytem na úřadech (ohla-
šovnách) – viz také z jednání v Hradci Krá-
lové. koordinační roli má ministerstvo vni-
tra. náměstkyně ministra vnitra pro řízení 
sekce veřejné správy Jana vildumetzová 
na akci v brně informovala, že v souvislos-
ti s  tolik diskutovanou otázkou vysokého 
počtu lidí s  trvalým pobytem na  úřadech 

ministerstvo řeší také zákon o  evidenci 
obyvatel. změna, kterou chystá, by měla 
počet lidí na  ohlašovnách snížit. měla by 
tedy pomoci zabránit zneužívání toho-
to institutu. aby občané byli jednodušeji 
dohledatelní a  na  ohlašovnách zůstávali 
pouze ti, co jsou skutečně v obtížné život-
ní situaci.  

v  brně se starostky a  starostové zajíma-
li také o  poplatky za  vynětí pozemků ze 
zemědělského půdního fondu. v  tomto 
směru platí, že svaz nepolevuje své aktivi-
ty a dál usiluje o to, aby se neplatilo za po-
zemky pro veřejně prospěšné stavby. 

svaz také jedná s agenturou pro podporu 
podnikání a  investic czechinvest ohledně 
podpory průmyslových zón. nejen v Jiho- 
moravském kraji často chybí místa, kde 
by mohly působit nové firmy a  přinést 
tak do  dané oblasti pracovní příležitos-
ti i  rozvíjet ji jako takovou. i  to je důvod, 
proč svaz poskytl záštitu vzdělávacím kur-
zům investment academy, které czech- 
invest pořádá. mají za cíl seznámit starosty 
a  úředníky obecních, městských a  regio-
nálních samospráv s  přípravou podnika-
telského a  investičního prostředí tak, aby 
nabídka municipalit byla kompatibilní 
s potřebami investorů.

Na základě TZ  
zpracovala Lenka Zgrajová

Generálními partnery krajských setkání 2016 je česká spořitelna a čez. Hlavním partnerem Generali pojišťovna.  
partnery společnosti asekol, archconsulting, česká telekomunikační infrastruktura, colmex, česká pošta,  
eko-kom, empemont, moram cz, rieder beton, Wolters kluwer, zeppelin cz. mediálními partnery jsou  

lidové noviny, parlamentní listy, veřejná správa a časopis svazu informační servis (ins). 
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se situací v oblasti bydlení v naší zemi pří-
tomné seznámil předseda svazu františek 
lukl a  výkonný ředitel kanceláře svazu 
Dan Jiránek. informovali své kolegy, že 

v  čr se připravuje zákon o  sociálním by-
dlení, kterému předcházela koncepce 
sociálního bydlení čr 2015–2020. tato 
koncepce v  mnohých svých závěrech 
a  uvažovaných nástrojích popírá nezávis-
lost obcí jako územních samosprávných 
celků v  oblasti péče o  zajištění bydlení 
ve  svém území. návrh modelu sociálního 
bydlení neřeší situaci všech občanů, pro-
tože se zabývá zejména situací lidí bez 
domova, avšak skupiny obyvatel s nižšími 
příjmy, např. seniory či mladé rodiny, zcela 
opomíjí. koncepce dále ukládá povinnost 
vybudovat sociální bydlení všem obcím, 
ačkoliv je zřejmé, že většina obcí musí 
obdržet finanční prostředky na tento pro-
jekt zejména z  národních zdrojů, jelikož 
významná část obcí nebude 
schopna o  evropské dotace 
žádat, a  to z  mnoha důvodů, 
např. kvůli administrativní ná-
ročnosti nebo kofinancování. 

ve  vizích mpsv se obec stává 
nejvýznamnějším aktérem so- 
ciálního bydlení. k  ní se ob-
racejí potřební občané, obec 
prověřuje situaci žadatele ze 
všech potřebných stránek, 
vytváří fond sociálních bytů. 
obec v podstatě nedrží žádné 
účinné nástroje, aby kladeným 

nárokům dostála, přičemž přebírá odpo-
vědnost za vše – placení nájemného, sociál-
ní práci, dodržování dobrých mravů apod. 
souhrn těchto povinností je srovnatelný 

s rolí obcí ve vyspělých zemích, ovšem jen 
v části administrativní, finančně tyto povin-
nosti ze strany státu zajištěny nejsou a to je 
zásadní průlom do spolupráce mezi státem 
a samosprávami. 
 
Maďarská republika

v maďarské republice je povinna zajistit by-
dlení samospráva a není to pokaždé pouze 
sociální bydlení. rozhodující je, do které ka-
tegorie potřebných je osoba zařazena. obec 
může zajistit bydlení i  v  domově např. pro 
svobodné matky nebo u  jiné obce, pokud 
nemůže obstarat bydlení v  místě, ve  kte-
rém nastal problém – např. demolice domu. 
malé obce nevlastní nemovitosti a  nemají 

ani finanční zdroje na jejich pořízení. obce 
nemají povinnost byty pronajímat. větší 
obce však nemovitosti koupily, ale nezařadi-
ly je do kategorie sociálního bydlení a byty 
pronajímají na základě vyhlášky. o výši ná-
jemného rozhoduje obec, z tohoto důvodu 
dochází k  rozdílným cenám za  pronájem 
bytu. lze pronajmout byt i  za  1 euro/m2. 
tyto levné byty se většinou pronajímají oso-
bám, které vykonávají práci pro obec, např. 

o  víkendu krmí zvířata na  obecní farmě. 
v tomto případě jde zatím o experiment.  
v  maďarské republice je účinná sociální 
norma o  podpoře bydlení, v  rámci které 
může samospráva přispívat osobám min. 
2500 ft. měsíčně. příplatek může být i vyš-
ší, odvíjí se podle počtu dětí a obec může 
vyhláškou výši příspěvku upravit. Žádné 
další finanční zdroje obce na podporu byd-
lení nemají. Jejich vláda realizuje program 
na  podporu vytváření bydlení pro mladé 
rodiny. rodina obdrží nenávratnou půjč-
ku a další finanční prostředky na pořízení 
bydlení dostanou na malá procenta. navíc 
mohou dostat zpět DpH. tuto pomoc vítají 
rodiny zejména na venkově, který je řídce 
obydlený. obce takovým rodinám dokon-

ce věnují pozemky, aby se tam 
usadily.         

zástupce maďarska uvedl, že 
největší problémy s bydlením 
mají romové. lidé ve velkých 
městech nakoupí levně ne-
movitosti a pak je pronajímají 
osobám, které často nepra-
cují a  nechtějí pracovat a  tak 
vznikají problémy. nájemníci 
se v těchto domech často stří-
dají. z  takové situace vzniká 
obrovský problém pro samo-
správu.

sociální bydlení z pohledu V4

v praze se ve dnech 16.–17. března 2016 uskutečnila konference osn o bydlení a udr-
žitelném rozvoji měst „evropský Habitat“. v rámci konference proběhlo také setkání 
v4, které se mimo jiné zabývalo i tématem sociálního bydlení, jež je aktuálním a pro-
blematickým tématem nejen v české republice. 
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Polská republika

v  polské republice se v  oblasti bydlení 
vyskytuje velmi specifický problém, kte-
rý není srovnatelný s  ostatními zeměmi 
v eu. složité bylo vybudovat bytový fond, 
nicméně deficit bydlení nadále trvá, pro-
tože se nestaví byty v  dostatečném po-
čtu. ani standard bytů není dostatečný. 
navíc v  jednom bytě bydlí hodně osob. 
samosprávy investují do opravy bytů vel-
mi málo finančních prostředků, většina 
peněz je investována do jiných věcí. Další 
překážkou je průměrný měsíční plat oso-
by, který stačí pouze na  zakoupení 1 m2 
a  v  některých městech je to ještě horší. 
u  mladých lidí je nesnáz navíc prohlou-
bena tím, že jsou zaměstnáni velmi krát-
ce za  nízké platy, a  nemůžou-li prokázat 
příjem, nemají šanci vzít si úvěr, protože 
jim ho banky neposkytnou. nemají tedy 
reálnou možnost pořídit si byt do  svého  
vlastnictví.

Města a  obce mají k  přidělování 
bytů individuální kritéria
Dariusz stefaniuk, starosta města bi-
ala podlaska, hovořil o  překážkách, 
které musí řešit. město disponuje 
115 byty, přitom se o  byty uchá-
zí 245 rodin. zastupitelstvo města 
rozhodlo, že byty přidělí osobám, 
jejichž příjem musí činit 860 zlotých, 
osobám, které žijí v  rodinách a  kdy 
na osobu připadne čisté obytné plo-
chy 4 m2, lidem, kteří žijí ve  městě 
delší dobu. kriteria pro bydlení jsou 

závislé na  výši finančních 
prostředků, kterými samo-
správa disponuje. za účelem 
posuzování schválených kri-
térií byla zřízena výběrová 
komise. osoba podá na úřad 
žádost o  přidělení bytu, ta 
je předána výběrové komisi 
a  až po  jejím vyjádření tepr-
ve zastupitelstvo rozhodne 
o přidělení bytu.
město se také potýkalo s pod-
nikovými byty a nedořešenou 
otázkou nájemního bydlení. 
město totiž bývalé podnikové 

byty převzalo do své péče, avšak nájemníci 
od doby převzetí městem je nadále užívali 
bez právního titulu. nemohli nájemníky vy-
stěhovat, proto starosta umožnil nájemní-
kům si byty odkoupit. v současné době zde 
vzniká sdružení vlastníků. nicméně stále 
chybí malometrážní byty.  
představitelé obce se snaží řešit problém 
globálně, nikoliv individuálně. polská re-
publika zákon o  sociálním bydlení má, 
avšak z různých důvodů mají prázdné byty 
i pořadníky.  

slovenská republika

na slovensku, stejně jako u nás, se bydlení 
dostalo do jiné polohy, neboť bylo podpo-
rováno soukromé vlastnictví. Dnes z histo-
rických důvodů obce vlastní 3 % nájemních 
bytů. pokud je na  byt poskytována státní 
podpora, je takový byt považován za soci-
ální bydlení. kategorie lidí, pro které jsou 

byty zřizovány, se odvíjí od  typu dotace 
– např. bydlení pro seniory, mladé rodiny 
s dětmi. sociální byty jsou zakotveny přímo 
v zákoně, mají nižší vybavenost a požadav-
ky na  výstavbu bytů si obce určují samy. 
také příspěvek na  bydlení v  jednom bytě, 
rodinném domě anebo v obytné místnosti 
v zařízení určeném pro trvalé bydlení se po-
skytuje pouze jednou bez ohledu na počet 
domácností užívajících byt.
otázku znovu přidělování bytů řeší tak, 
že zřizují komise, které schvalují pořadní-
ky pro jednotlivé typy nájemníků. v  této 
souvislosti sociální pracovník motivuje 
samosprávu v tom, že navrhuje, pro které 
kategorie lidí je nutné budovat sociální 
bydlení, např. zda chtějí byty pro seniory. 
rovněž řeší i  problém vybydlených bytů. 
na  místní úrovni je také zpracován doku-
ment služeb, z kterého vycházejí potřeby. 

zákon o pomoci v hmotné nouzi zahrnuje 
kromě jiného též obligatorní aktivity pro 
příjemce dávky v  pomoci hmotné nouze. 
za  účelem zvýšení aktivní účasti obča-
na při řešení hmotné nouze se vymezuje 
dávka v  hmotné nouzi tak, že je odvislá 
od  jeho aktivity v  rámci menších obec-
ních služeb, dobrovolnické činnosti nebo 
na  pracích, které předcházejí mimořádné 
situaci, během vyhlášení mimořádné situ-
ace a při odstraňování jejích následků. 

Přístupy států  
jsou tedy rozdílné

lze říci, že ve  vnitrostátních právních řá-
dech států v4 existují odlišné přístupy 
k právu na bydlení. přístup k bydlení nelze 
odpovídajícím způsobem uskutečnit bez 
značného uvolnění národních finančních 
zdrojů, přičemž lze významné zlepše-
ní v  oblasti sociálního bydlení očekávat 
v dlouhodobém horizontu. národní vlády 
by měly prozkoumat možnosti, jak posílit 
efektivní partnerství se všemi zúčastně-
nými subjekty, přičemž by měly zohlednit 
ve svých návrzích problémy, které musí sa-
mosprávy řešit.  

Mgr. Miroslava Sobková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu  
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soudní spor se týkal tvrzeného omezování 
vlastnického práva fyzické osoby – vlast-
níka nemovitosti sousedící s  pozemkem, 
po  kterém vede veřejně přístupná účelo-
vá komunikace ve  vlastnictví obce. před 
civilními soudy byla obec zažalována pro 
„ohrožování výkonu vlastnického práva“, 
ke  kterému mělo docházet v  důsledku 
provozu této veřejně přístupné účelové 
komunikaci. Údajným „působením seismic-
kých účinků vyvolaných provozem vozidel 
na  účelové komunikaci ve  vlastnictví obce“ 
docházelo dle názoru všech stupňů sousta-
vy civilních soudů (včetně nejvyššího sou-
du) k výše zmíněnému ohrožování výkonu 
vlastnického práva, na  základě čehož byla 
obci uložena povinnost zdržet se takové-
ho ohrožování výkonu práva žalobkyně. 
Důvodem, ze kterého dovozovaly civilní 
soudy odpovědnost obce za tvrzené zása-
hy do výkonu vlastnického práva, byl závěr 
okresního soudu v náchodě, že obec-vlast-
ník „odpovídá za stav komunikace a má záro-
veň určující vliv na úpravu pravidel silničního 
provozu na komunikaci“.

Ústavní soud však následně zrušil všechna 
meritorní rozhodnutí civilních soudů a  vy-
hověl podané ústavní stížnosti obce. v odů-
vodnění nálezu potvrdil argumentaci obce 
a  vyvrátil nesprávné pojetí celého právní-
ho stavu, který zastávaly civilní soudy. ty 
při svých hodnoceních především chybně 
vycházely z  široce pojaté odpovědnosti 
obce-vlastníka, což vedlo až ke  stanovení 
povinnosti, již obec s  ohledem na  své po-
stavení, specifický charakter svého vlast-
nického práva a s  tím související omezené 
dispozice se svým majetkem vůbec nebyla 
schopna splnit.

ochránce ústavnosti upozornil na  to, že 
obec je jako vlastník veřejně přístupné 
účelové komunikace povinna strpět její 
obecné užívání, a to bez možnosti přímé-
ho zásahu do regulace provozu. následně 
dal obci za pravdu i u tvrzení, že regulace 
provozu na  účelové komunikaci předsta-
vuje výkon státní správy na úseku dopra-
vy, náležející do  působnosti věcně i  míst-
ně příslušných silničních správních úřadů, 

které jsou pak při svém rozhodování vázá-
ny a omezeny zvláštními právními předpi-
sy o pozemních komunikacích (především 
zákon č. 13/1997 sb.) a  provozu na  nich 
(především zákon č. 361/2000 sb.). z takto 
prezentovaných závěrů pak Ústavní soud 
dovodil správnost stížnostních námitek 
obce, přičemž uvedl: „Z  výše uvedeného 
je tedy především zřejmé, že stěžovatelka 
(obec), ačkoliv je vlastníkem předmětné 
účelové komunikace, nedisponuje (v  samo-
statné působnosti) oprávněním provoz na ní 
jakkoliv regulovat a  ovlivnit tak i  případné 
negativní důsledky, jež tento provoz způso-
buje (v  nyní projednávaném případě imise 
v  podobě seismických otřesů způsobených 
občasným průjezdem osobních i  náklad-
ních automobilů), a  zasahují tak fakticky 
do  vlastnického práva dotčených subjektů 
k  přilehlým nemovitostem. Zjednodušeně 
řečeno, vzhledem k  tomu, že obec-vlastník 
účelové komunikace ne-
může v  rámci své samo-
statné působnosti vyvíjet 
žádnou činnost, kterou by 
mohla přímo ovlivnit (re-
gulovat) provoz na  účelo-
vé komunikaci, je logicky 
vyloučeno, aby jí byla ulo-
žena povinnost zdržet se 
rušení imisemi pocházející-
mi z provozu na této účelo-
vé komunikaci, kterým lze 
zamezit právě a především 
regulací (omezením) pro-
vozu na ní.“ 

velmi důležitou roli v  ar-
gumentaci obce (a  následně i  příslušného 
senátu Ústavního soudu) sehrál především 
dřívější nález v  obdobné věci, ve  kterém 
se Ústavní soud vyjádřil k  limitům odpo-
vědnosti vlastníka za  dopady provozu 
po pozemní komunikaci na přilehlé nemo-
vité věci (nález ze dne 11. 1. 2012, sp. zn. i. 
Ús 451/11): „Vlastník dálnice, silnice, místní 
komunikace nebo chodníku odpovídá po-
dle obecných právních předpisů vlastníkům 
sousedních nemovitostí za  škody, které jim 
vznikly v důsledku stavebního stavu nebo do-
pravně technického stavu těchto komunikací; 

neodpovídá však za škody vzniklé vlastníkům 
sousedních nemovitostí v  důsledku provozu 
na těchto pozemních komunikacích.“ 

argumentaci v tom smyslu, že obec má zá-
sadní vliv na úpravu provozu na své veřej-
ně přístupné účelové komunikaci, když má 
možnost zahájit řízení dle § 7 odst. 1 zákona 
č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud 
striktně odmítl: „Její oprávnění iniciovat („na 
žádost“) totiž za  takový přímý vliv považo-
vat nelze, neboť kladný způsob vyřízení této 
žádosti nemůže jakkoliv ovlivnit, tím méně 
zaručit.“

Ústavní premisa „vlastnictví 
zavazuje“ však platí

na závěr však Ústavní soud zároveň upo-
zornil, že je třeba mít na  paměti ústavní 
premisu – „Vlastnictví zavazuje“ (viz čl. 
11 odst. 3 listiny základních práv a  svo-
bod) – a  tedy nelze prezentované závě-
ry zobecňovat tak, že je v  důsledku spe-
cifických podmínek obec jako vlastník 

účelové komunikace zcela zbavena ja-
kékoli odpovědnosti za  škodu, vzniklou 
v  souvislosti s  provozem na  ní: „Uvedené 
platí kupříkladu pro řízení před obecnými 
soudy o  oprávněnosti nároku na  náhradu 
škody vzniklé vlastníku nemovitosti sou-
sedící s  pozemní komunikací v  důsledku 
intenzivního či jejímu stavu neodpovídají-
cího provozu na  ní, neboť i  zde jsou obec-
né soudy povinny zkoumat, zda odpověd-
nost za  takto vzniklou škodu nenese právě 
i  vlastník této pozemní komunikace (tedy 
i  obec), když by např. ignoroval vzrůstající  

ochrana výkonu vlastnického práva obce  
při veřejnoprávním omezení dispozice s tímto vlastnictvím

Ústavní soud znovu významně promluvil do českého komunálního práva, když dal  
v krátké době opětovně zapravdu obci vysoká srbská (nález Ústavního soudu ze dne  
4. 2. 2016, sp. zn. ii. Ús 2144/14), které se tím podařilo po mnohaletém boji prosadit svá 
práva a ochránit tak svůj majetek před exekucí.
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dopravní zátěž neodpovídající stavu této 
pozemní komunikace a  nijak by neusiloval 
o  vyvolání správního řízení u  příslušného 
silničního správního úřadu za  účelem regu-
lace takového provozu a snížení negativních 
externalit tímto provozem zapříčiněných, 
anebo tím, že by ji sám využíval natolik in-
tenzivně, že by tímto jednáním sám způso-
boval škodu vlastníkům sousedících nemovi-
tostí (obdobně viz Černínová, M. a kol. Zákon 
o pozemních komunikacích. Komentář, Pra-
ha: Wolters Kluwer 2015, s. 281n.).“   

závěrem

případ, jenž se nyní díky zásahu Ústavní-
ho soudu vrací k  novému posouzení zpět 
k  prvnímu stupni civilních soudů, by měl 
mít vzhledem k  obecné závaznosti nálezů 
Ústavního soudu nepochybný uvítání hod-
ný dopad i na  řešení obdobných sporů ve-
dených proti jiným obcím, jsou-li žalovány 
z  titulu vlastnictví pozemních komunikací. 
prezentované názory navíc mohou mít vý-
znamný přesah a  argumentační validitu 

pro spory o  zásahy do  vlastnického práva, 
kterým nemůže sousední vlastník přímo 
zabránit v důsledku veřejnoprávní regulace 
některých aspektů jeho vlastnického prá-
va. na  mysl přicházejí kromě zmiňované-
ho zákona č. 13/1997 sb., především zákon  
č. 289/1995 sb., o lesích a o změně a doplně-
ní některých zákonů (lesní zákon), či zákon 
č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Mgr. Tomáš Hrstka
www.akkvb.cz

KVB advokátní kancelář s.r.o. 

Jedním z  klíčových bodů relevantních pro 
místní samosprávu je cíl s názvem „vytvořit 
inkluzivní, bezpečná, odolná a  udržitelná 
města a obce.“  Do diskuze na mezinárod-
ní úrovni přispěje také výstup této konfe-
rence, kterým se stala pražská deklarace, 
která umožní utvářet novou podobu ur-
bánní agendy 2030 a  bude součástí dis-
kuzí na  celosvětové konferenci Habitat iii,  
která se uskuteční v ekvádoru v říjnu tohoto 
roku.

v  rámci této konference mezinárodního 
rozsahu uspořádal svaz ve spolupráci s ra-
dou evropských měst a  regionů (cemr), 
platformou a  svou dceřinou společností 
mepco odborný seminář na  téma udrži-
telného rozvoje. seminář s  názvem „Jak 

mohou obce na  svém území podporovat 
udržitelný rozvoj?“ umožnil nahlédnout 
do  vnímání udržitelného rozvoje nejen 
v  různých regionech evropy, ale také 
v  různých tematických oblastech, které 
koncept udržitelného rozvoje zastřešuje. 
v  průběhu semináře pod vedením býva-
lého starosty švédského malmö illmara 
reepalu byla diskutována problematika 
udržitelnosti v následujících pilířích – eko-
nomické, mezinárodní, sociální či terito- 
riální. pozvaní řečníci během svých výstu-
pů shrnuli hlavní problémy, které dané 
město zatěžují během jejich rozvoje, a tím 
vnesli do  diskuze heterogenní pohled 
na  vnímání udržitelného rozvoje. každý 
z řečníků přinesl charakteristický znak udr-
žitelného rozvoje pro danou lokalitu, který 

diskuzi o  konceptu udržitelného rozvoje 
dále rozšířil. 

odlišná perspektiva vnímání udržitelného 
rozvoje byla patrná především při srovnání 
západoevropského a východoevropského 
pohledu. zatímco starostka nizozemské-
ho maastrichtu annamarie penn-te strake 
zmiňovala problematiku důvěry v politiky 
a  možnosti občanské participace do  ve-
dení a  rozhodování měst, tak moldavsko 
na východě evropy řeší diametrálně rozdíl-
né problémy. Dle slov starosty města ca-
paclia alexeie busuoice moldavsko je sice 
součástí evropy v  geografickém smyslu, 
ale z  politického hlediska již nikoliv. tato 
východoevropská země, která má sice po-
depsanou asociační dohodu s  evropskou 
unií, však nadále trpí na  nedostatečnou 
decentralizaci pravomocí na orgány místní 
správy a  nedostatečným přístupem k  fi-
nančním prostředkům. 

specifický pohled na  udržitelnost rozvo-
je přinesl edmundo Werna z  mezinárodní 
organizace práce (ilo), jenž jako jediný 
nezastupoval úroveň místní samosprávy, 

Význam udržitelného rozvoje  
potvrdila konference Evropský habitat

ve  dnech 16.–18. března 2016 se v  praze uskutečnila konference evropský Habitat, 
která soustředila svou pozornost na  udržitelný rozvoj měst. udržitelnost je jednou 
z klíčových podmínek rozvoje měst a reaguje tak na globalizační a urbanizační pro-
cesy, které se pro 21. století stávají jednou z hlavních výzev. toto je patrné na mezi-
národní scéně, kde udržitelnosti je věnována patřičná pozornost prostřednictvím me-
zinárodních dohod, úmluv nebo také vydefinováním strategických cílů udržitelného 
rozvoje (tzv. sDGs). 



celkový počet plátců DpH v české repub-
lice dosahuje necelých 500 tisíc. z tohoto 
počtu se povinnost podávat kontrolní hlá-
šení každý měsíc týká přibližně 288 tisíc 
plátců; 198 tisíc plátců s měsíčním zdaňo-
vacím obdobím a  90 tisíc plátců – práv-
nických osob – se čtvrtletním zdaňovacím 
obdobím. ostatní plátci – fyzické osoby se 
čtvrtletním zdaňovacím obdobím – podá-
vají kontrolní hlášení jednou za tři měsíce. 
na rozdíl od „nulového“ přiznání k DpH se 
však „nulové“ kontrolní hlášení nepodává. 
 
kontrolní hlášení za  období leden 2016 
podalo více než 245 tisíc plátců a  drtivá 
většina z  nich jej podala ve  správném 
formátu a  struktuře. před zahájením vy-
zývání k odstranění vad podání si podání 
s  chybnou strukturou stihlo velké množ-
ství plátců opravit. původní chybovost 
ve  struktuře podání tak klesla ze 4 % 
na méně než 1 %. 
z měsíčních plátců podalo kontrolní hlášení 
celkem 173 tisíc subjektů. Jak vyplývá přede-
vším z podaných přiznání k DpH, 15 tisícům 
plátců nevznikla za  leden 2016 povinnost 
podat kontrolní hlášení. zbylých 10 tisíc plát-
ců porušilo nepodáním kontrolního hlášení 
svou zákonnou povinnost. na základě těchto 
skutečností bylo ze strany správců daně zahá-
jeno vyzývání k podání kontrolního hlášení.

z  právnických osob – čtvrtletních plátců 
DpH – podalo kontrolní hlášení celkem 72 
tisíc subjektů. vzhledem k tomu, že přísluš-
ná daňová přiznání k DpH budou podávána 
až v dubnu 2016, není možné určit, kolik ze 
zbylých 18 tisíc plátců nepodalo kontrolní 
hlášení v rozporu se zákonem. 
 
ministerstvo financí konstatuje, že se zatím 
potvrzují původní kvalifikované odhady 
vyplývající ze zkušeností analytiků finanční 
správy. Je více než pravděpodobné, že mezi 
plátci, kteří nepodali kontrolní hlášení, se 
skrývají i  takzvaní bílí koně nebo 
jiné problémové sub-
jekty.
 
finanční správa před-
pokládá, že do července 
2016 nebude zveřejňo-
vat žádné bližší informa-
ce ani statistiky, týkající 
se systému párování ani 
následného vyzývání plát-
ců na odstranění nesouladů 
v  podaných kontrolních hlá-
šeních. Důvodem je potřeba 
nejprve vytvořit dostatečnou 
datovou základnu, s  jejíž po-
mocí mohou být prováděny 
potřebné analýzy. zkušenosti ze 

slovenska ukazují, že vytvoření kvalitní da-
tové základny musí předcházet alespoň dvě 
kompletní období, za která se podává kont-
rolní hlášení. kvůli výjimce pro fyzické osoby 
se čtvrtletním zdaňovacím obdobím bude 
pomyslné druhé kolo získávání dat z kontrol-
ních hlášení ukončeno na přelomu července 
a srpna. 

Ing. Jana Chládková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

Kontrolní hlášení – aktuální statistiky z prvního podávání
kontrolní hlášení mělo do 25. února podat odhadem 288 tisíc plátců DpH. ne každý plátce však musí tento zjednodušený přehled 
fakturovaných částek podávat. finanční správa obdržela kontrolní hlášení od 245 tisíc plátců, přičemž postupně dochází ke zpřes-
ňování statistik o zbylých plátcích. k tomu jsou využívána zejména data z dosud podaných přiznání k DpH. 

přesto prostřednictvím horizontálního 
pohledu přispěl v oblasti sociální dimenze 
udržitelného rozvoje. poukázal na  způ-
soby a  mechanismy, jakými mohou obce 
přispět k  integraci ohrožených skupin. 
pohled na udržitelný rozvoj z pohledu čes-
kého zástupce prezentovalo město brno. 
martina pacasová z magistrátu města brna 
přispěla do diskuze praktickou zkušeností 
s  projekty, které se přímo váží na  defino-
vané cíle udržitelného rozvoje. Její pří-
spěvek se věnoval územní dimenzi udrži-
telného rozvoje, neboť problémy a  jejich 
řešení, zejm. v oblasti životního prostředí, 
se mnohdy neomezují na  administrativní 
hranice, a  proto je nutné posilovat přiro-
zené vazby mezi jádrovým městem a jeho 
funkčním územím. inovativním způsobem 
v řešení rozvojových problémů širšího zá-
zemí jádrových měst jsou tzv. integrované 
přístupy, které napomáhají smysluplně 

přistupovat k řešení problémů při zapojení 
všech relevantních partnerů v území.

seminář potvrdil důležitost konceptu udr-
žitelného rozvoje a  upozornil také na  jeho 

pestrost, proto jej nelze chápat jako jednu sa-
mostatnou kapitolu, nýbrž jako průřezovou 
součást dalších aktivit, ke kterým lze přiřadit 
především politiky evropské unie.

Ing. Mgr. Adam Vazač, MEPCO

K O N T R O L N Í  H L Á Š E N Í

podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů (ZDPH)

 za období: měsíc
 čtvrtletí

      rok

od

do                

otisk podacího razítka finančního úřadu

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územní pracoviště v, ve, pro

ID datové schránky

Důvody pro podání následného 

kontrolního hlášení zjištěny dne

1

Daňové identifikační číslo

právnická osoba: Název právnické osoby 

Fyzická osoba: Příjmení 

Jméno 

Titul

Sídlo právnické osoby / adresa místa pobytu fyzické osoby podle § 13 odst. 1 daňového řádu:

a) obec

b) PSČ

f) telefon

c) ulice (nebo část obce)

d) číslo popisné / orientační

h) e-maile) stát

Telefon

Údaje o podepisující osobě:   
Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),

s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)

Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / Osoba oprávněná k podpisu

Datum

Otisk razítka

Vlastnoruční podpis 

daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

PROHLAŠUJI, ŽE vŠECHny mnOU UvEDEné ÚDAJE v ODDÍLECH A, B, C tOHOtO HLÁŠENÍ JSOU PRAvDIvé A ÚPLné

A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM 

opravné

Číslo jednací výzvy

C   Z

Rychlá odpověď na výzvu

Kontaktní osoba

řádné
následné

g)
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Vy se ptáte, my odpovídáme

n	Musí mít starosta obce uzavřenou dohodu o odpo-
vědnosti za svěřené hodnoty (dle zákoníku práce) 
stejně jako někteří zaměstnanci obce, kteří pracují 
s hotovostí v pokladně? 

Dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměst-
nanci k  vyúčtování upravuje ustanovení § 252 a  násl. zákona  
č. 262/2006 sb., zákoník práce. tato dohoda je uzavírána mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem.
platí, že jakýkoliv člen zastupitelstva obce včetně starosty, ať už 
uvolněný nebo neuvolněný, vykonává veřejnou funkci, a to 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu. výkon této veřejné funkce přitom 
není prací v pracovním poměru – členové zastupitelstva obce 
nejsou zaměstnanci obce, a proto nelze úpravu zákoníku práce 
až na případy, kdy tak zákon o obcích výslovně stanoví, použít.
Je tedy nutné konstatovat, že uzavření dohody o odpovědnosti 
za svěřené hodnoty v případě členů zastupitelstva obce možné 
není. Dodáváme, že starosta v  rámci výkonu své funkce může 
být odpovědný za škodu nejen v civilněprávní rovině, ale může 
být odpovědný též v rovině trestněprávní. 

n	V usneseních rady či zastupitelstva obce se obje-
vují formulace „pověřuje“, „zmocňuje“ starostu 
k podpisu smlouvy. Není to nadbytečné, když zá-
kon o obcích v ustanovení § 103 odst. 1 stanovuje, 
že „starosta zastupuje obec navenek“?

v  případě starosty je nutné rozlišovat mezi situacemi, kdy 
starosta obce vůli za  obec pouze projevuje navenek, a  situa-
cí, kdy starosta vůli sám vytváří a  zároveň ji za  obec navenek  
projevuje.
v prvním případě se jedná např. modelově o situaci, kdy zastu-
pitelstvo obce rozhodne o prodeji pozemku (vytvoří vůli) a sta-
rosta, jako orgán obce, který obec zastupuje navenek, následně 
za obec uzavře kupní smlouvu (projeví tedy vůli navenek). 
v případě druhém se jedná o situace, kdy starostovi je zákonem 
nebo rozhodnutím rady či zastupitelstva obce svěřena pravo-
moc – starosta v  takovém případě vůli nejen vytváří, ale také 
projevuje navenek, a  to zpravidla v  tentýž okamžik. např. sta-
rostovi je svěřena pravomoc uzavřít nájemní smlouvu – staros-
ta podpisem nájemní smlouvy zároveň vůli vytváří a zároveň ji 
i za obec projevuje navenek.
v prvním případě je „pověřování“ nebo „zmocňování“ starosty 
věcně nadbytečné, protože přímo ze zákona plyne, že staros-
ta zastupuje obec navenek. výslovné zmocňování nebo pově-
řování k  podpisu smlouvy by bylo na  místě tehdy, pokud by 
za obec měla smlouvu uzavřít osoba od starosty rozdílná. tato 
součást usnesení tak zpravidla míří k určitému potvrzení pozice 
starosty, coby osoby vystupující za obec navenek (resp. k urče-
ní, že daný úkon má provést a že za něj odpovídá).
pokud by se mělo jednat o  situaci druhou, je na  místě použí-
vat spíše spojení „pověřuje starostu k  rozhodnutí o  uzavření“, 
z  něhož jasně vyplývá vůle danou pravomoc starostovi svěřit 
(z termínu „pověřuje k podpisu“ dovozovat svěření pravomoci 
bez dalšího nelze).

n	starosta obce každý měsíc předkládá cestovní pří-
kazy pro vyúčtování cestovních náhrad. Je mož-

né, aby si uplatňoval nárok na cestovní náhrady 
i v případě, kdy koná pouze pojížďky po obci?

Dle § 78 zákona o obcích platí, že členovi zastupitelstva obce 
náleží v  souvislosti s  výkonem jeho funkce cestovní náhrady 
ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými 
pro zaměstnance v pracovním poměru. 
podle ustanovení § 151 zákoníku práce je zaměstnavatel povi-
nen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které zaměstnan-
ci vzniknou v souvislosti s výkonem práce v rozsahu a za pod-
mínek stanovených zákonem. na  základě ustanovení § 152 
písm. a) – g) zákoníku práce, je stanoveno, že cestovními výdaji, 
za které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci cestovní náhra-
dy, se rozumí výdaje v následujících situacích:
•	 při	pracovní	cestě
•	 při	cestě	mimo	pravidelné	pracoviště
•	 při	mimořádné	cestě	v souvislosti	s výkonem	práce	mimo	roz-

vrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště
•	 při	přeložení
•	 při	dočasném	přidělení
•	 při	přijetí	do zaměstnání	v pracovním	poměru
•	 při	výkonu	práce	v zahraničí
aby bylo možné uplatňovat nárok na cestovní náhrady, je tedy 
nutno zodpovědět, zda lze zahrnout pojížďky starosty po obci 
pod některou z kategorií uvedených v ust. § 152 zákoníku prá-
ce, přičemž aplikace některých písmen z daného výčtu na prvý 
pohled v úvahu nepřipadá.

n	 K pracovní cestě (dle ust. § 152 písm. a) zákoníku práce):
 obecnou definici pracovní cesty obsahuje ust. § 42 ods. 1 

zákoníku práce, v první větě – „pracovní cestou se rozumí 
časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem 
k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.“ pra-
covní cesta je vykládána pro účely cestovních náhrad jako 
cesta i  mimo pravidelné pracoviště a  mimořádná cesta 
v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn.

n	 K  cestě mimo pravidelné pracoviště (dle ust. § 152 písm. b) 
zákoníku práce):

 pokud by měly být cesty dle uvedeného dotazu zahrnuty 
pod tuto kategorii, je nejprve nutné zjistit, jaké místo je 
pravidelným pracovištěm starosty, případně zjistit místo 
výkonu práce starosty. právě pro účely cestovních náhrad 
se v  pracovní smlouvě sjednává pravidelné pracoviště 
zaměstnance, přičemž ale v  případě starosty pracovní 
smlouva samozřejmě sjednávána není. 

v  případě činnosti starosty obce lze vyjít z  předpokladu, že 
místem výkonu práce (i  jeho pravidelným pracovištěm) je pří-
mo daná obec. potom v  případě, že vykonává starosta cesty 
po obci, nelze dle našeho názoru zahrnout takové pojížďky pod 
kategorie dle ust. § 152 zákoníku práce, na základě kterých vzni-
ká nárok na cestovní náhrady.

n	Má zaměstnanec nárok na placené volno v případě 
stěhování? zaměstnanec se stěhuje pouze do jiné 
ulice ve stejném městě.

podle nařízení vlády č. 590/2006 sb. platí, že pracovní volno 
bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na  nezbytně nut-
nou dobu, nejvýše na dva dny při přestěhování zaměstnance, 
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který má vlastní bytové zařízení. Jde-li o přestěhování v zájmu 
zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy 
nebo platu.
z  daného tedy vyplývá, že nárok na  pracovní volno má pou-
ze zaměstnanec, který stěhuje vlastní bytové zařízení (nábytek 
apod.), čili nelze nárokovat volno za účelem pomoci se stěho-
váním někomu cizímu. Dále platí, že nárok na  placené volno 
při stěhování, má zaměstnanec pouze tehdy, pokud se jedná 
o  přestěhování v  zájmu zaměstnavatele – tj. např. stěhování, 
kdy zaměstnanec na žádost zaměstnavatele změní místo výko-
nu práce a v souvislosti s tím se musí přestěhovat (což v kontex-
tu dotazu není tento případ).

n	Čím musí být opatřen dokument po svěšení  
z úřední desky kromě data svěšení? Musí být  
svěšený dokument opatřen podpisem starosty, 
nebo stačí podpis osoby, která je za vyvěšení 
zodpovědná?

v  souladu s  ustanovením § 65 odst. 3 zákona o  archivnictví 
a spisové službě se stejnopis dokumentu vyvěšeného na úřed-
ní desce po sejmutí z úřední desky opatří datem sejmutí a za-
řadí do  příslušného spisu jako doklad o  vyvěšení dokumentu 
na úřední desce.
podpis těchto dokumentů přímo starostou nebo místostaros-
tou nutný není, postačí, pokud je dokument, resp. jeho stejno-
pis, podepsán určenou osobou – typicky zaměstnancem zařa-
zeným do obecního úřadu.

n	Může být do funkce kronikáře ustanovena oso-
ba pouze na základě rozhodnutí starosty, nebo 
o této záležitosti musí rozhodnout zastupitelstvo 
obce hlasováním? Musí se vystavovat jmenovací 
dekret?

smluvní vztah mezi obcí a kronikářem bývá v praxi realizován 
nejčastěji prostřednictvím dohody o  pracovní činnosti nebo 
dohody o provedení práce. v  takovém případě je kronikář za-
městnancem obce.
pravomoc rozhodnout o uzavření jedné z výše uvedených do-
hod je závislá na určení, zda se bude jednat o zaměstnance za-
řazeného do obecního úřadu, a v případě, že ano, zda je v obci 
zřízena funkce tajemníka obecního úřadu.
pokud se jedná o zaměstnance zařazeného do obecního úřadu 
a v obci je zřízena funkce tajemníka obecního úřadu, zajišťuje 
uzavření dohody tajemník (v obci, kde funkce tajemníka obec-
ního úřadu není zřízena, starosta).
pokud se jedná o zaměstnance nezařazeného do obecního úřa-
du, rozhoduje o  uzavření dohody starosta. Jmenovací dekret 
není třeba, daný právní vztah totiž bude založen prostřednic-
tvím příslušné dohody.
Dodáváme, že ve  všech uvedených případech si rozhodnutí 
může vyhradit zastupitelstvo obce, přičemž je třeba zajistit od-
povídající finanční prostředky pro odměňování v obecním roz-
počtu, o němž rozhoduje zastupitelstvo.

dotazy zpracovala advokátní kancelář KVB

Využívejte Právní poradnu svazu
v rámci členských poplatků je pro členy svazu k dispozici zdarma Právní poradna. 

Dotazy můžete klást na telefonním čísle: 226 257 505 každý pracovní den od 12:00 do 20:00 hodin 
nebo e-mailem na poradna@odpovednyzastupitel.cz.
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Výzvy • nabídky • oznámení
n o z n á m e n í 
mmr poskytne 1,1 miliardy korun na výstavbu a modernizaci  
přestupních terminálů
ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v doprav-
ní oblasti integrovaného regionálního operačního programu. 
zaměřuje se na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů  
a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé 
návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. pro žadatele včet-
ně měst a obcí je připraveno téměř 1,1 miliardy korun.
podpořeny budou projekty na území celé české republiky mimo 
území hl. m. prahy ve dvou hlavních aktivitách – rekonstrukce, 
modernizace a výstavba terminálů jako významných přestup-
ních uzlů veřejné dopravy, a rekonstrukce, modernizace a výstav-
ba samostatných parkovacích systémů p+r, k+r, b+r nebo p+G 
jako prvků podporujících multimodalitu, tedy využití více druhů 
dopravy. příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné 
svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, orga-
nizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované 

nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné 
dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících.
z evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu při-
praveno 1,088 mld. kč. maximální výše celkových způsobilých 
výdajů na jeden projekt je 50 mil. kč. minimální výše celkových 
způsobilých výdajů na projekt činí 5 mil. kč. realizace podpoře-
ných projektů musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2018. 
výzva č. 24 „výstavba a modernizace přestupních terminálů“ je 
vyhlášena v rámci specifického cíle 1.2 irop „zvýšení podílu udr-
žitelných forem dopravy“.
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 14. března 2016 
do 2. září 2016. Žádosti o podporu budou předkládány v elek-
tronické podobě v aplikaci ms2014+ na adrese: mseu.mssf.cz. 
více informací k výzvě naleznete na www.strukturalni-fondy.cz. 
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n o z n á m e n í 
v novém programu na demolice nevyužitých budov  
je připraveno 300 milionů kč

byl spuštěn nový program pro starosty obcí a měst, který bude 
pomáhat s  řešením problému vylidněných a  zdevastovaných 
budov. Žádosti je již možné podávat. cílem programu je pomo-
ci připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně 
využít k dalšímu udržitelnému rozvoji obce. 
podprogram Demolice budov v  sociál-
ně vyloučených lokalitách je součástí 
nového programu financovaného ze 
státního rozpočtu „podpora revitaliza-
ce území“. Demolice objektu musí být 
následována celkovou revitalizací pro-
storu, včetně možné výstavby objektu, 
který ale musí sloužit jinému účelu než 
sociálnímu bydlení (školské zařízení, 
komunitní centrum, sportovní zařízení 
atd.). Žadatelem v tomto podprogramu 
mohou být obce, které mají ve  svém 
katastru sociálně vyloučenou lokalitu. 

Dotace bude poskytována až do  výše 80 % skutečně vynalože-
ných uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo 
do  dvou let. na  roky 2016 až 2018 má ministerstvo připraveno 
300 milionů korun, konkrétně 100 milionů každý rok.
Žadatel musí mít zpracován projekt následného využití revitali-

zovaného území, který musí obsahovat 
harmonogram prací a  aktivit následu-
jících po  realizaci dotované akce, eko-
nomickou rozvahu, podklady (analýzy 
a průzkumy), na jejichž základě je využi-
tí daného prostoru navrhováno. Žadatel 
se přijetím dotace zaváže, že navržený 
projekt do tří let od ukončení demolice 
uskuteční.
ukončení příjmu žádostí: 29. 4. 2016. Žá-
dosti lze podávat na: https://www3.mmr.
cz/zad/default.aspx#/. více informací 
naleznete na stránkách ministerstva. 

n o z n á m e n í 
600 milionů z evropských fondů na likvidaci ekologických zátěží  
či vyčištění kontaminovaných lokalit

ministerstvo životního prostředí spolu se státním fondem život-
ního prostředí čr vyhlašují výzvu zaměřenou na sanaci ekolo-
gických zátěží, dlouhodobých havárií či míst kontaminovaných 
nebezpečnými chemikáliemi. Žádosti o  dotaci z  operačního 
programu Životní prostředí 2014–2020 mohou podávat zájemci 
z řad subjektů zajišťujících sanaci zátěží, ale i obce, církve nebo 
obecně prospěšné společnosti od  1. dubna do  30. června 
2016. připraveno je pro ně celkem 600 milionů korun.
o dotaci mohou žádat zejména subjekty, které zajišťují likvidaci 
ekologických zátěží, a  to elektronicky prostřednictvím portá-
lu is kp14+[1]. minimální výše způsobilých realizačních výda-
jů na  projekt činí půl milionu korun bez DpH. Dotace u  všech 
podporovaných opatření činí maximálně 85 % celkových uzna-

telných nákladů. finanční podporu lze využít i na úhradu prů-
zkumných prací nebo na zpracování analýz rizik kontaminova-
ných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. analýza rizika 
kontaminované lokality je uznatelným nákladem projektové 
přípravy pouze tehdy, když se její realizace aktivně zúčastní od-
bor environmentálních rizik a  ekologických škod ministerstva 
životního prostředí. za uznatelný náklad se nepovažuje nákup 
pozemků a staveb.
zájemci o  dotaci se mohou se svými dotazy k  výzvě či podá-
ní žádosti obracet na  zelenou linku. číslo na  call centrum je 
800 260 500, linka je v provozu ve všední dny od 7.30 do 16 hod. 
(jednotně ve všech krajích). své dotazy můžou posílat i e-mai-
lem na adresu dotazy@sfzp.cz.

n o z n á m e n í 
Dřevěná stavba roku 2016

nadace dřevo pro život vyhlásila 17. března 
2016 výsledky ankety Dřevěná stavba roku 
2016, kterou organizovala pod záštitou mi-
nistra zemědělství mariana Jurečky, minis-
terstva průmyslu a  obchodu a  svazu měst 
a  obcí čr. v  tomto šestém ročníku ankety 
soutěžilo 88 soutěžních děl v osmi kategori-
ích. o vítězích rozhodovala jak odborná po-
rota, tak laická veřejnost.
slavnostní vyhlášení vítězů ankety Dřevě-
ná stavba roku 2016 se konalo na  zámku 
křtiny u brna. Jak vysvětlil ředitel nadace 
dřevo pro život stanislav polák vyhláše-
ní vítězů je už tradičně výjimečné tím, že  
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n v ý z v a 
cena architekt obci – celorepubliková soutěž
nutnost dobré spolupráce mezi architek-
tem a samosprávou při tvorbě a plánování 
obce s  důrazem na  tvorbu veřejného pro-
storu vedla ministerstvo pro místní rozvoj, 
svaz a časopis moderní obec k ocenění této 
spolupráce. cena architekt obci je udělo-
vána za  dlouhodobou spolupráci, která je 
prospěšná a důležitá především pro kvalitu 

života a kulturní rozvoj obyvatel a celé spo-
lečnosti. cena bude vyhlášena v rámci sou-
těže architekt roku pořádané společností 
abf, a. s. tato soutěž je vypsána na podpo-
ru kvality a odborné i občanské angažova-
nosti na poli architektury v české republice. 
cena se vyhlašuje v  rámci mezinárodního 
stavebního veletrhu for arcH.

Jedná se o  tříkolovou soutěž: první kolo 
proběhne na  facebooku svazu, kde bude 
mít široká veřejnost možnost projevit své 
preference a  nominovat na  „divokou kar-
tu“ přímo postupujícího finalistu „klikaře“, 
v  druhém kole odborná porota vybere 
další tři finalisty. z  finalistů ve třetím kole 
zástupci vyhlašovatelů vyberou vítěze. 

n p o z v á n í 
zveme vás na seminář „reklama v historických kulisách“

v rámci doprovodného programu veletrhu reklama polyGraf 
proběhne odborný diskuzní panel na téma reklamy v památkově 
chráněném prostoru. odborníci z ministerstva kultury, památko-
vých odborů měst, ale i výrobci a zadavatelé reklamy na něm bu-
dou rozebírat legislativní rámec regulující reklamu ve městech, 
zamýšlet se nad významem reklamy, památkovou hodnotou, je-

jím vztahem k lokalitě, kde je umístěna, a také představí moderní 
technologie, které dávají reklamním zařízením zcela nové funk-
ce a možnosti. Diskuse se koná 11. května 2016 v kongresovém 
sále pva eXpo praHa v letňanech. pro svazové obce je vstup 
na seminář zdarma, vstupenku na veletrh si můžete stáhnout na 
našich webových stránkách.

Kdo se může přihlásit:
Do soutěže se může přihlásit jakákoliv obec v české republice. 
oceněn bude tandem obec – architekt.

Co je potřeba k přihlášce:
•	 Popis	dlouhodobé	spolupráce	architekta	a samosprávy	a je-

jích výsledků dle předem daných kritérií.
•	 3	fotografie	realizovaného	stavebního	díla	či	3	snímky	územ-

ního plánu, regulačního plánu nebo územní či obdobné stu-
die (doporučuje se hlavní výkres a vizualizace). připouští se 

také  1–2 snímky územního nebo regulačního plánu nebo 
územní či obdobné studie doplněné 1–2 fotografiemi sta-
veb, které na základě těchto plánů vznikly.

Do kdy je možné se přihlásit:
kompletní přihlášky jsou přijímány do 15. května 2016.

Kam přihlášky zaslat:
svaz měst a  obcí čr, 5. května 1640/65, 140  21 praha 4 nebo 
přes úloženku na e-mailovou adresu: tuzilova@smocr.cz.

program je moderován členy týmu Dřevěná stavba roku, resp. 
vedoucími jednotlivých kategorií. „Snažíme se soutěžícím posky-
tovat maximální komfort. K tomu patří i to, že se o každou kategorii 
stará jeden vedoucí, který zodpovídá za spokojenost našich soutěží-
cích. Je potom logické, že je to právě on, kdo spolu s partnery ankety 
předává výhru oceněným.“
celkem bylo letos oceněno 12 soutěžních děl. všichni vítězové si 
odnesli unikátní dřevěný diplom a poukaz na 10 000 kč. tato část-

ka slouží na podporu činnosti daného soutěžícího, u dřevěných 
hřišť mají soutěžící milou povinnost ji použít na  zorganizování 
dětského dne na vítězném hřišti.
vítězi v  kategorii Dřevěná hřiště jsou kamínkové hřiště, město 
rosice (Dřevěná hřiště – malá) a  replika hradu trosky v  přírod-
ním zábavním dětském areálu Šťastná země, tomovy parky s.r.o.  
(Dřevěná hřiště – velká). celkově se letos ankety zúčastnilo sedm 
obcí.
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Jak pokročila realizace projektu  
„Centra společných služeb (Css)“

podání projektové žádosti, uspořádání prvních setkání se zájemci o zapojení se do projektu a realizace internetového průzkumu, to 
jsou aktivity, které byly realizovány v průběhu února a března 2016.

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

Projektová žádost byla podána

začátkem února byly dokončeny příprav-
né práce spojené s  finalizací projektové 
žádosti, jejíž konečnou podobu schválilo 
předsednictvo svazu na  svém zasedání  
5. února 2016 v praze. takto připravená pro-
jektová žádost byla 15. února 2016 podána 
systémem ms 2014+ k  hodnotícímu pro-
cesu ministerstvu práce a  sociálních věci, 
jakožto řídícímu orgánu projektů spolufi-
nancovaných evropským sociálním fondem 
prostřednictvím op zaměstnanost.

Dvě setkání se zájemci o projekt

v návaznosti na podání projektové žádosti 
byla členy projektového týmu připravena 
dvě setkání se zájemci o  účast v  projek-
tu, jejichž cílem bylo předat účastníkům 
setkání informace o  připravovaném pro-
jektu svazu. první setkání se usku-
tečnilo 23. února v  praze a  dru-
hé setkání následně proběhlo  
1. března 2016 v  olomouci. cel- 
kem se na  těchto setkáních sešlo 
více než 130 zástupců z  83 dob-
rovolných svazků obcí (Dso). čle-
nové přípravného týmu projektu, 
jehož celý název zní „posilování 
administrativní kapacity obcí na   
bázi meziobecní spolupráce“, po-
skytli účastníkům základní infor-
mace o projektu, jeho cílech, čin-
nostech a  organizační struktuře 
zřízených css a personálním obsa-
zení. Řešily se také právní a finanč-
ní otázky. velká část setkání byla 
věnována diskusi, kdy se zástupci 
Dso nejčastěji zajímali o  financo-

vání css, o  jeho činnost nebo personální  
obsazení.

Jaké společné služby potřebují 
Dso?

začátkem března byl v  rámci přípravné 
fáze celého projektu spuštěn internetový 
průzkum určený pro Dso, které projevi-
ly zájem o  zapojení do  projektu. Jeho cí-
lem bylo zjistit jednak základní informace 
o Dso a jejich připravenost na vlastní spo-
lufinancování projektu, ale také jaký typ 
činností by měla podle názorů obcí css 
zajišťovat. průzkum byl jednotlivým Dso 
odeslán formou elektronického dotaz-
níku s  tím, že na  jeho vyplnění měly cca  
14 dnů. „Z předběžných výsledků průzkumu 
vyplývá, že obce zapojené v  DSO mají nej-
větší zájem o  odbornou podporu v  oblasti 
dotací a  v  právních otázkách týkajících se 

samostatné a  přenesené působnosti. Velký 
zájem je rovněž o sdílení dobré praxe a zku-
šeností a  pravidelné setkávání zástupců 
obcí. Naproti tomu obce nejeví příliš velký 
zájem o  technickou a  stavební podporu ani 
o podporu v IT oblasti,“ říká marek vetýška, 
vedoucí odborně evaluačního týmu pro-
jektu css a  dodává: „Průzkum vyhodnotí-
me nejpozději do  konce března a  následně 
budeme kontaktovat jednotlivé DSO, které 
ho vyplnily, s informacemi o dalším postupu. 
Vzhledem k  velkému zájmu o  projekt bude-
me muset některé zájemce zařadit do zásob-
níku náhradníků, což nás samozřejmě mrzí.“

za projektový tým 
Mgr. Jan Mareš

Poznámka: Mapa zahrnuje všechna DSO, 
která se zapojila do realizovaného průzku-
mu (celkem je to 99 DSO z 90 SO ORP).

Evropská unie
Evropský sociální fond
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Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů

po uvítání ze strany hostitelského města se komise začala hned 
zabývat aktuálními novelami zákona o obcích, které byly v době 
zasedání projednávány v parlamentu. komise vyjádřila podporu 
vládní novele a velmi ocenila aktivitu kanceláře vedoucí k zamít-
nutí pozměňovacího návrhu o povinném jmenovitém hlasování 
a  jeho zveřejňování (22. března 2016 podepsal prezident, čeká 
se uveřejnění ve  sbírce). ohledně poslanecké novely – tisk 249 
vyjádřila komise neutrální stanovisko, a to s ohledem na neurči-
tost pojmu „jiný důležitý zájem“. standardně se komise zabývala 
také novelou k  odměňování a  přijala usnesení, kterým doporu-

čuje svazu, aby „nadále usiloval o  to, aby odměňování a  s  ním 
související otázky byly výhradně v  kompetenci obcí“. Dalšími 
projednávanými body pak byl volební systém a především také 
problematika postavení „samospráv“. komise pak po  diskusi 
navrhla, aby se svaz zasadil o  vymezení pojmu „samospráva“ 
v Ústavě, a to s přihlédnutím k judikatuře a německé úpravě, o za-
kotvení záruky příjmů  do rozpočtů samospráv přímo do Ústavy, 
o vytvoření institutu finančního vyrovnání jako smlouvy vyššího 
typu a o zakotvení možnosti komunální stížnosti na zrušení části  
zákona.

Legislativní komise, 4. března 2016, Jihlava

předsednictvo komory obcí přijalo tentokrát pozvání starosty 
petra pajdla a přijelo jednat do stříteže nad ludinou. starosta paj-
dl také úvodem tuto obec krátce představil. v rámci plnění úkolů 
z předcházejícího zasedání se přítomní krátce zabývali projektem 
pošta partner, přičemž je především zajímalo, jak je to s hrazením 
DpH v případě, že franšízu provozuje obec (kancelář 
svazu vznese dotaz na čp). 
v  další části se věnovali aktuálním legislativním té-
matům – školskému zákonu a  inkluzivní vyhlášce, 
rozpočtovému určení daní (došlo k  podepsání me-
moranda mezi svazem, spolkem pro obnovu venko-
va a  sdružením místních samospráv, jeho obsahem 
je deklarace ke  společnému postupu při přípravě 
nového zákona o  rozpočtovém určení daní po  roce 
2020), novému zákonu o  odpadech (zásadní připo-
mínkou svazu je nesouhlas s navyšováním skládkova-
cího poplatku v míře naznačené v zákoně, tzn. až na  
1350 kč/tuna odpadu v  roce 2020), novele vodního 
zákona (od roku 2022 mělo dojít k navýšení poplatku 
za  odběr podzemní vody ze současných 2 kč/m3 na   
8 kč/m3, svazu se podařilo stáhnout částku na 6 kč/m3, 
přičemž obce, které nemají jinou možnost zásobování 
svých obyvatel než z podzemní vody, by měly platit 
poplatek ve výši ceny za povrchovou vodu).  
komora se dále zabývala některými organizačními 
záležitostmi ohledně soutěže vesnice roku, postu-
pem příprav projektu centra sdílených služeb obcí, 
byla informována o průběhu jednání s asociací krajů 

v  souvislosti s  poskytováním dotací na  jednotky dobrovolných 
hasičů, hovořila o otázce veřejně prospěšných prací atd.  
následovaly další informace z  jednání – se zástupci české bis-
kupské konference – viz str. 2 a zasedání legislativní komise – viz 
předcházející zpráva.

Předsednictvo Komory obcí, 9. března 2016, střítež nad Ludinou

na  začátku zasedání přítomní členové komise přivítali zástupce 
agentury pro sociální začleňování petru zahradníkovou, která 
přišla nabídnout spolupráci agentury při tvorbě kap, map a před-
stavit projekt na  personální podporu při inkluzivním vzdělávání. 
agentura může konkrétně pomáhat obcím a městům zapojeným 
do  koordinovaného přístupu při přípravě projektů, fiší atd. upo-
zornila na vyhlášení výzev v po 3 op vvv pro obce v dubnu ve výši 
250 mil. kč a v srpnu, září 450 mil. kč. 

poté komise projednala novelu školského zákona. vyjádřila zásadní 
nesouhlas se školskými spádovými obvody a  především nárokem 
dvouletých dětí na přijetí do mŠ. filosofii návrhu reformy financo-
vání regionálního školství na pedagoga a třídu komise sice podpo-
ruje, nicméně nemůže vyjádřit jednoznačný souhlas, pokud nejsou 
pevně stanoveny parametry minimálního počtu žáků na třídu, ma-
ximální odučené hodiny aj. členové komise také upozornili, že nový 
systém poškodí velké školy, které budou finančně tratit.

Školská komise, 17. března 2016, Praha




