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Milé čtenářky a milí čtenáři,
málokomu se chtějí v létě číst náročné tex-
ty. věřte, že ani psát ne. zvlášť když horko 
rozpaluje silnice, chodníky a náměstí, slunce 
zabarvuje obličeje a mHD připomíná pračku 
kombinovanou se sušičkou. tempo se pak 
logicky zpomalí, úzkoprofilový stín uklidňuje 
a radost nám – trochu dětinsky, uznávám – 
dělá vodotrysk kropící nejen trávu. kapky tak 
probouzejí k životu... 

přiznejme si, že i v našich městech a obcích, 
stejně jako ve svazu samotném, je život 
během léta trochu jiný, pozvolnější. v kan-
celářích se schází méně lidí a zpravidla na 
první pohled bezpečně poznáte, kdo už byl 
na dovolené a koho ještě čeká. porady bý-
vají usměvavější, protože nejsou tak časté  
a i komplikovaná témata pod vlivem paprsků 
mnohdy vypadají snesitelněji.  

práce se ale ani během července a srpna ne-
zastavuje. ve svazu rozhodně ne, ani v naší 
moravskoslezské metropoli. svazový kalen-
dář ukazuje například jednání s vládou, při-
jetí u prezidenta miloše zemana, společné 
pracovní setkání komory statutárních měst  
s ministryní pro místní rozvoj u nás v ostravě, 
schůzku s ministrem vnitra či další jednání  
s vedením české pošty na téma pošta part-
ner. svaz také v této vyprahlejší době snad 
až trochu příznačně podepsal memorandum  
o spolupráci se sdružením oboru vodovodů 
a kanalizací čr (sovak čr), přešel na nový 
operační systém včetně mailů, jednal s aso-
ciací krajů nejen o církevních restitucích atd. 
a samozřejmě se velmi čile připravoval a při-
pravuje na nadcházející podzim, který bude 
velmi pracovně nabitý. bude navazovat i na 
to, co jsme projednali nejen s vládou. 

Já jsem například na společném jednání  
s kabinetem bohuslava sobotky otevřel 
otázku avizovaného zrušení motivační slož-
ky daně z příjmu fyzických osob v rámci 
změn rozpočtového určení daní, které mi-
nisterstvo financí plánuje od roku 2017. ne-
jde jen o to, že by tato změna například pro 
ostravu představovala výpadek příjmů ve 
výši bezmála 50 mil. kč, protože – a to je tře-
ba poctivě dodat – součástí připravovaných 
úprav je i navýšení podílu na výnosu daně  
z přidané hodnoty, kdy v konečném důsled-
ku většina měst, včetně ostravy, na novém 
ruD “vydělá”. Jde po mém soudu právě  
o motivační funkci oné daně, o kterou 
máme přijít. město, které řídím, má z mnoha 
převážně historických důvodů v porovnání  
s jinými regiony republiky nízkou úro-
veň podnikatelské aktivity. právě v je-
jím nabuzení a akceleraci spatřujeme 
jeden z důležitých zdrojů budoucí pro-
sperity města a k tomuto cíli směřuje-
me řadu aktivit. Dobrým příkladem je 
třeba projekt městského řemeslného 
inkubátoru, který chceme otevřít ještě  
v tomto roce. právě k podpoře drobných 
podnikatelů, živnostníků, řemeslníků. my-
slím, že by města měla být ekonomicky 
stimulována k podpoře podnikatelských 
aktivit na svém území, a apeluji proto, stej-
ně jako celý svaz, aby motivační složka ale-
spoň v nějaké podobě zůstala zachována.  

podobně jsme vládu požádali o podporu 
v kontextu s církevními restitucemi. nelíbí 
se nám, že česká biskupská konference činí 
rozdíl mezi tím, jak přistupuje k obcím a jak 
se chová ke krajům. mám na mysli “politické 
rozhodnutí” čbk stáhnout všechny určovací 

žaloby k majetku pouze ve vztahu ke krajům, 
nikoliv však k obcím. mezi nevydaným ma-
jetkem krajů a nevydaným majetkem obcí 
by však z právního i procesního hlediska ne-
mělo být činěno rozdílu. nejen v této věci nás 
čekají různá jednání, podobně bude hodně 
práce i s tolik debatovaným a velmi citlivým 
sociálním bydlením. zde jsme z vlády odešli 
s příslibem trojstranného jednání za účasti 
mpsv, mmr a svazu. resortu pro místní roz-
voj se týkají i diskutované evropské dotace, 
kde z měst a obcí muselo zaznít, že monito-
rovací systém má svoje mouchy a výzvy ne-
fungují vždy ideálně. vítáme přitom snahu 
kabinetu situaci řešit a tam, kde nelze využít 
evropské fondy, získat zdroje národní či jiné. 
Důležité přitom jsou i srozumitelné návody, 
například v kontextu s předškolním vzdě-
láváním. na jednání zaznělo, že „kuchařka”, 
tedy doporučení ke vzdělávání předškoláků, 
z dílny mŠmt by měla být k dispozici od le-
tošního září. poté, co ji mŠmt probere s hy- 
gienou, hasiči a mmr.  

věřím, že si ministryně, ministři a jejich týmy 
vezmou naše podněty k srdci. Jsou od lidí, 
města a obce jsou občanům zkrátka a logic-
ky blíže než stát. osobně si ze společného 
jednání svazu s vládou odnáším dobrý pocit 
a naději na brzký pokrok v dosud otevřených 
otázkách.

přeji pohodovou dovolenou, volné dny strá-
vené s rodinou a přáteli, ale i ty pracovní, co 
zase přijdou.   

 Ing. Tomáš Macura
člen předsednictva Svazu

primátor statutárního města Ostrava 
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l	Společné prohlášení Svazu 
a České lékařské komory 
ke kritické situaci v českém 
zdravotnictví

 1. červen 2016, Praha
předseda svazu františek lukl a prezident 
české lékařské komory (člk) milan kubek 
jednali o  současné personální krizi čes-
kého zdravotnictví a  o  možnostech, jak 
zachránit české zdravotnictví a  zachovat 
dostupnost bezpečné zdravotní péče pro 
občany v regionech.

sMo ČR a ČLK:
•	 Upozorňují,	že	zdravotnictví	je	v ČR	kri-

ticky podfinancováno a  že kvůli nedo-
statku lékařů a ostatních zdravotníků je 
dostupnost zdravotních služeb pro ob-
čany zajišťována pouze díky porušování 
zákonů a dalších právních norem. 

•	 Zdůrazňují,	 že	 zdravotnictví	 není	 žád-
nou černou dírou na  peníze a  že inves-
tice do zdravotnictví naopak patří k těm 
nejefektivnějším. zdravotnictví vytváří 
hodnoty, neboť pouze zdraví lidé mo-

hou pracovat a  platit daně. zdravotnic-
tví plní významnou sociálně stabilizační 
funkci a  zdravotnická zařízení jsou vý-
znamnými zaměstnavateli, ale i odběra-
teli zboží a služeb. s ohledem na stárnutí 
populace se právě zdravotnictví může 
spolu se sociálními službami stát jedním 
z motorů moderní ekonomiky. 

•	 Varují	 před	 prohlubujícími	 se	 rozdíly	
v  dostupnosti zdravotních služeb mezi 
velkými městy a  venkovem. obyvatelé 
vesnic, městeček i  okresních měst jsou 
tak stále více diskriminováni oproti oby-

vatelům velkým měst, když sice platí 
stejné daně i  zdravotní pojištění a  for-
málně mají stejná práva, ale zdravotní 
péče se pro ně stává stále hůře dostup-
nou. rušení zdravotnických zařízení sni-
žuje kvalitu života obyvatel na venkově 
a přispívá tak k jeho vylidňování. 

•	 Vyzývají	vládu	ČR,	aby	urychleně	přijala	
plán pro řešení personální a finanční kri-
ze ve zdravotnictví. 

•	 Vyzývají	vládu	ČR	i zdravotní	pojišťovny,	
aby podpořily regionální zdravotnictví, 
a to nejenom malé nemocnice, ale také 
privátní praxe praktický lékařů a ambu-
lantních specialistů. 

svaz podporuje aktivity ČLK směřující 
k  zajištění dostupnosti kvalitní a  bez-
pečné zdravotní péče pro všechny oby-
vatele ČR. zejména:
•	 zvýšení	výdajů	na zdravotnictví,	
•	 spravedlnost	 v  úhradách	 zdravotních	

služeb, 
•	 zvýšení	 platů	 zdravotníků	 a  sjednocení	

způsobu odměňování v nemocnicích, 
•	 reformu	vzdělávání	lékařů	a zdravotních	

sester, která umožní absolvovat praktic-
kou část specializační přípravy v  regio-
nálních nemocnicích, 

•	 kontrolu	personálního	zajištění	zdravot-
ních služeb ze strany nezávislé profesní 
organizace.

l	Novela zákona o SPÚ má  
zajistit hospodárné naklá-
dání se státní zemědělskou 
půdou 

 1. červen 2016, Praha
prezident miloš zeman podepsal nove-
lu zákona o  státním pozemkovém úřadu, 
která omezí vydávání státní zemědělské 
půdy a současně umožní vytvoření dosta-
tečné rezervy pro vlastní potřeby státu. 
podle novely zákona by měla být vytvoře-
na dostatečná rezerva nejen pro navrho-
vání a  realizaci opatření ve  veřejném zá-
jmu v  procesu pozemkových úprav, ale 
zejména pro ústřední orgány státní správy, 
které mají nebo budou mít vládou schvá-
lené rozvojové programy. novela zákona 
počítá i s možností rezervu půdy doplňo-
vat nákupem, směnou a  využitím před-
kupního práva, aby byly omezeny náklady 
na výkup pozemků pro potřeby státu. 

novela zákona počítá s  ukončením natu-
rálních restitucí formou převodů náhrad-
ních pozemků restituentům (oprávněným 
osobám). „Stát již nemá k  dispozici pozem-
ky, které by jak co do výměry, tak do kvality, 
restituenty uspokojily. Z  tohoto důvodu při-
stupujeme k  ukončení celého procesu for-
mou peněžitých náhrad,“ vysvětlila ústřední 
ředitelka spÚ svatava maradová a dodala: 
„V současné době evidujeme 45 tisíc restitu-
entů a  jejich dědiců, kteří mají dosud nevy-
pořádaný nárok na  náhradní pozemky, ale 
prakticky polovina z nich jsou pouze do 1000 
korun. Takto nízké nároky prakticky nelze 
uspokojit formou vydání náhradních po-
zemků.“ novela zákona předpokládá dvou-
leté přechodné období, kdy bude státní 
pozemkový úřad nadále zveřejňovat ve-
řejné nabídky pozemků pro oprávněné 
osoby. v  letošním roce se jedná o  čtyři 
veřejné nabídky. Účast oprávněných osob 
a právních nástupců v těchto nabídkách je 
možná bez ohledu na jimi podané žaloby 
v  soudních sporech o  vydání náhradních 
pozemků.     

l	Svaz měst a obcí a Česká  
školní inspekce podepsaly 
dohodu o spolupráci

 2. červen 2016, Praha
Ústřední školní inspektor tomáš zatloukal 
a předseda svazu františek lukl podepsa-
li dohodu o spolupráci mezi oběma insti-
tucemi. organizace si budou vyměňovat 
poznatky a zkušenosti v oblasti počáteč-
ního vzdělávání, participovat na  tvorbě 



metodických dokumentů a  evaluačních 
materiálů, spolupracovat při připomín-
kování materiálů týkajících se vzdělávání 
nebo si recipročně poskytovat lektorová-
ní v tématech souvisejících s počátečním 
vzděláváním a  hodnocením jeho kvality 
a efektivity.
za českou školní inspekci bude spoluprá-
ci koordinovat náměstek ústředního škol-
ního inspektora ondřej andrys, za  svaz 
pak jeho výkonný ředitel Dan Jiránek. 

l	Peněz na veřejné  
opatrovnictví má být v roce 
2017 víc. Až o 350 milionů 
korun

 16. červen 2016, Praha
první místopředseda vlády a  ministr fi-
nancí andrej babiš se na  ministerstvu fi-
nancí sešel s předsedou svazu a starostou 
kyjova františkem luklem. Hlavním téma-
tem jednání bylo veřejné opatrovnictví, 
které je sice od  1. ledna 2014 zakotveno 
jako přenesená působnost obcí, ale jeho 
financování dosud chybělo. „Pro rok 2017 
proto Ministerstvo financí do  příspěvku 
na  výkon státní správy, nad rámec 5% va-
lorizace, zapracuje také posílení zdrojů 
na financování agendy veřejného opatrov-
nictví, a to ve výši až 350 mil. Kč,“ uvedl mi-
nistr financí andrej babiš s  tím, že došlo 

k  dohodě na  částce 29 tisíc kč 
na jednoho opatrovance.
 
veřejné opatrovnictví nastává 
tehdy, kdy se lidé nedokážou 
o  sebe postarat a  soud jim 
omezí způsobilost k  právním 
úkonům a  stanoví jejich opat-
rovníka. tím je zpravidla člen 
rodiny, pokud to však není 
možné, soud stanoví opatrov-
níka veřejného. tím se nejčas-
těji stávají obce, které pro své-
ho svěřence zajišťují jednání 
s  úřady či dávky, ale také uby-
tování, nákupy nebo návštěvu 
lékaře.

„Na  veřejné opatrovnictví dnes města 
a  obce nedostávají ani korunu. Roste tak 
vnitřní dluh samospráv, které jsou už tak 
dlouhodobě podfinancované,“ konstatoval 
při jednání předseda svazu františek lukl 
a  vyjádřil spokojenost s  tím, že minister-
stvo financí vyslyšelo dlouhodobé pod-
něty svazu a přislíbilo situaci řešit. zvlášť 
pro malé obce je totiž situace neúnosná, 
o  lidi s  omezenou způsobilostí se mno-
ho starostů stará ve  svém volném čase, 
protože jim rozpočet nedovolí někoho si 
najmout. 

podle ministerstva financí uvolněné pro-
středky získají v  rámci navýšení příspěv-
ku na výkon státní správy pouze ty obce, 
které veřejné opatrovnictví skutečně vy-
konávají. Je tak zajištěno, že se veřejné 
prostředky dostanou právě tam, kde jsou 
nejvíce potřeba. podle šetření minister-
stva vnitra je v české republice cca 36 tisíc 
fyzických osob s ustanoveným opatrovní-
kem, z toho u cca 11 tisíc je tímto opatrov-
níkem obec. veřejným opatrovníkem je 
přitom podle předběžných dat 1285 obcí 
z celkového počtu 6252 obcí.
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Předsednictvo Svazu
pŘeDseDnic t vo sva zu JeDnalo ve DnecH 16. a 17. června 2016  

v k arlov ÝcH varecH

členové předsednictva využili pozvání primátora petra kulhán-
ka a na jednání zamířili do lázeňského města karlovy vary. tra-
dičně se jednalo o stavu členské základny, která k tomuto datu 
čítala 2669 měst a obcí zastupujících přes 8 274 000 obyvatel, 
na  vědomí bez připomínek byla vzata zpráva o  hospodaření 
svazu za první čtvrtletí a hovořilo se o přípravě projektu Cen-

tra společných služeb (podrobnější informace byly podány v sa-
mostatném článku v INS č. 6/2016). stručně lze zrekapitulovat, že 
v únoru byla podána projektová žádost, podle závěrů hodnotící 
komise ale byl svaz nucen pokrátit finanční prostředky na pro-
jekt (důvodem bylo, že mpsv vypočítalo mzdy jako superhrubé 
místo hrubé). na  základě jednání s  mpsv se svaz rozhodl do-



čerpat finanční prostředky tak, že přidá jednu klíčovou aktivitu. 
aktuálně – rozhodnutí o poskytnutí dotace kancelář svazu již 
obdržela. nyní pokračuje příprava výběrových řízení na  sub-
dodávky, připravují se vzorové smlouvy do  území, pracuje se 
na metodikách. bylo konstatováno, že zlepšit je třeba mediali-
zaci projektu, což je komplikovanější otázka, jelikož pozice ma-
nažera publicity byla zrušena, nicméně přesto se na prezenta-
cích projektu pracuje. projekt otevírá spolupráci s universitním 
sektorem (studenti by mohli být potencionálními zaměstnan-
ci v  území) a  téma meziobecní spolupráce bude také jedním 
z bodů červencového jednání vedení svazu s vládou. 
krátká informace byla členům předsednictva podána také o zá-
věrečných pracích na již ukončeném projektu podpora mezio-
becní spolupráce.  

v  další části jednání dostali prostor 
pozvaní hosté. prvním z nich byl Jan 
kohout, který přítomným předsta-
vil Institut Prague NEWsILKRoaD, 
jenž se věnuje prohlubování spolu-
práce s čínou („nová hedvábná stez-
ka“). připomněl historii hedvábné 
stezky („starověká hedvábná stezka“ 
spojovala obchodně evropu s  asií, 
především právě s  čínou) a  podal 
základní informace o hlavních aktivi-
tách a  záměrech institutu. mimochodem konstatoval, že inici-
ativa čínského vedení o hlubší spolupráci je podporována i ze 
strany eu a čr akční plán (bilaterální memorandum) pro komu-
nikaci s čínou již přijala. vizí této spolupráce je koordinace po-
litiky, konektivita (doprava, logistika…), obchod bez překážek, 
finanční integrace, mezilidské vztahy. institut hledá možnosti 
konkrétní spolupráce, tedy i  zapojení jednotlivých měst, svaz 
měst a obcí se proto logicky z jejich pohledu jeví jako vhodný 
partner. spolupráce mezi městy, kterou jsou schopni serviso-
vat, by měla probíhat opravdu na praktické úrovni, např. v ob-
lasti infrastruktury, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociální 
oblasti atd. Jan kohout proto závěrem vyzval svaz k  podpisu 
memoranda mezi oběma institucemi. podle předsedy svazu je 
však třeba nejprve najít věcnou náplň pro podpis memoranda, 
což zadal jako úkol kanceláři svazu.   
 
Dalším hostem byl Jan Dudek zastu-
pující asociaci regionálních a  lo- 
kálních televizí (aRLT). velmi struč-
ně řečeno, arlt je dobrovolným 
občanským sdružením fyzických 
a  právnických osob, které mají zá-
jem aktivně se podílet na  rozvoji 
regionálního zpravodajství. působí 
na  území celé čr a  spolupracuje asi 
s 20 dalšími subjekty. Účelem arlt je 
podporovat rozvoj a sledovanost re-
gionálního zpravodajství, zvyšovat jeho prestiž a  samozřejmě 
také usilovat o konkrétnější ohodnocení výrobců regionálního 
zpravodajství, k nimž se nedostane ani malá část koncesionář-
ského poplatku. ekonomické pilíře jsou v  podstatě zatím dva, 
zhruba ze 60 % jsou to příjmy ze smluv s konkrétními městy a ze 
40 % jsou to komerční tržby. sdružení proto hledá třetí zdroj fi-
nancování z veřejných prostředků ovšem s tím, že zpravodajství 

musí zůstat politicky nezávislé. ale nejen pro politickou různo-
barevnost se i pro arlt jeví svaz jako přirozený partner. cílem 
arlt je zavést vedle celostátní veřejné televize a  komerčních 
televizí také třetí sektor – sektor televizí regionálních (vznik ce-
lonárodního zpravodajského pořadu, jehož obsah budou tvořit 
tv reportáže z regionálních a lokálních studií). Jan Dudek poté 
informoval, kde všude zatím regionální televize fungují, jak čas-
to a vysílají atd. předseda svazu závěrem doporučil, aby navázá-
ní možné spolupráce s arlt s cílem podpořit snahy o systémo-
vé financování regionálních televizí byla nejprve projednána 
v jednotlivých komorách svazu. 

posledními hosty na  jednání předsednictva byly náměstkyně 
ministryně práce a  sociálních věcí zuzana Jentschke stöklová 
a náměstkyně ministra pro lidská práva magdalena opletalová. 
Řeč se točila kolem přípravy zákona o sociálním bydlení, který 
vychází z věcných tezí koncepce sociálního bydlení. náměstky-
ně informovaly, že dle legislativního plánu vlády má být zákon 
o  sociálním bydlení předložen vládě do  konce června. počítá 
se ale s tím, že ještě počátkem července budou problematické 
body projednány i  se zástupci svazu. odborné zpracování zá-
kona totiž přineslo několik nevyjasněných věcí. Jedná se přede-
vším o samostatnou působnost a stanovení povinnosti zajišťo-
vat sociální bydlení, technické a hygienické standardy sociálního 
bydlení, cenové mapy 
místně obvyklého ná-
jemného a  záchytný 
systém pro případ, 
kdy obce nebudou 
moci sociální bydlení 
zajistit. Dále je také 
otázkou, kdo by měl 
mít na  starosti celý 
systém financování. 
tedy jeho všechny 
tři složky – dávkovou 
politiku, investiční politiku a provozní náklady. oblast podpory 
bytové výstavby zatím mělo na starosti vždy ministerstvo pro 
místní rozvoj. Jednání proto bude nutné vést i s tímto resortem, 
svaz ale v žádném případě nemůže být v této věci soudcem. 
na obě náměstkyně padla řada dotazů. Jedním z hlavních byl 
dotaz, zda se už nepočítá s povinným procentem bytů, které by 
obce měly pro sociální bydlení vyčlenit. podle obou náměstkyň 
by se vše mělo řešit individuálně. Úřady práce budou vydávat 
certifikáty osobám, které by měly být do  systému sociálního 
bydlení zařazeny. nárok na  ně by měli mít zejména lidé bez 
domova, tedy bez přístřeší, nebo ti, kteří bydlí společně s oso-
bami, se kterými jsou posuzováni a  vynakládají více než 40 % 
svých započitatelných příjmů na  bydlení (po  úhradě jim tedy 
nezbyde více než 1,6 násobek životního minima). obec může 
pro zajištění tohoto bydlení využívat jak vlastní byty, tak i pro-
najímatelé bytů v  obci, neziskové organizace, církve atd. celý 
systém by měl být flexibilní, tzn., že v případě zlepšení finanční 
a majetkové situace dané osoby se dá takový byt opět ze systé-
mu vyčlenit. 
Další dotazy se týkaly náběhu celého systému, obce se na  něj 
přece jenom musí připravit. administrativně, personálně a je tře-
ba také říci, zda jsou povinny se o člověka s vydaným certifikátem 
postarat. znamená vydání certifikátu v podstatě dekret na byt? 
podle zástupkyň ministerstva práce a sociálních věcí ne. člověk 
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s vydaným certifikátem sice vstupuje do systému sociálního byd-
lení, ale obec by mu měla zajistit toto bydlení do 12 měsíců. lidé 
v systému budou navíc podrobeni pravidelné sociální práci, cílo-
vou skupinou tudíž rozhodně nejsou vandalové, ale senioři, mat-
ky samoživitelky, lidé v  nouzi. pokud spolupracovat nebudou, 
certifikát jim bude odebrán. s  tím ovšem vyvstává další otázka 
– kdo bude terénní pracovníky platit? a bude jich dostatek? mi-
nisterstvo práce a  sociálních věcí vyčlenilo ze svého rozpočtu  
cca 1,4 mld. kč, jako dotační příspěvek, podle členů předsednictva 
to ale rozhodně není systémové řešení. financování prostřednic-
tvím dotací či příspěvků může být kdykoli ukončeno, povinnost 
obcí ale ne. a  padla i  celá řada dalších otázek, na  které se snad 
najde odpověď při společném jednání s  oběma resorty. např. 
když dotyčná osoba vypadne ze systému, kdy se reálně odstěhuje 
z bytu? kdo zrekonstruuje byt, bude-li poškozen? a dále – s nabý-
vajícím počtem úředníků (sociálních pracovníků) bude třeba zajis-
tit i jejich umístění (pracovní místo s patřičným vybavením), budou 
tyto výdaje obcí nárokové? snad více napoví další jednání. 

nechyběla průběžná informace o  čer-
pání fondů Eu v programovém období 
2014–2020. během první poloviny roku 
2016 jednaly již skoro všechny monito-
rovací výbory jednotlivých operačních 
programů, kde byly představeny výroč-
ní zprávy jednotlivých op za  rok 2015, 
absorpční kapacita jednotlivých výzev, 
z čehož se dá usuzovat zájem, připrave-

nost všech potenciálních žadatelů o do-
tace a  správné zacílení výzev daného 
operačního programu. schvalovaly se 
hodnotící kritéria pro jednotlivé specific-
ké cíle a některé řídící orgány již předsta-
vily první navrhované změny znění ope-
račního programu. předsednictvo vzalo 
na  vědomí podané informace, které se 
týkaly především programů op technic-
ká pomoc, op podnikání  a  inovace pro 
konkurenceschopnost a  integrovaného 
regionálního operačního programu. 

zásadním bodem jednání byla příprava 
na červencové jednání svazu s vládou 

ČR. z  navržených témat byla některá vyškrtnuta, jiná naopak 
dodána. v podstatě byla rozdělena do čtyř základních oblastí: 
spolupráce s vládou – postavení místní samosprávy, financová-
ní územní samosprávy, evropské fondy a projekty a vytváření 
podmínek pro výkon agend. O  výsledku jednání budeme infor-
movat v dalším zpravodaji. 

v další části jednání členové předsednictva schválili zapojení sva-
zu do projektu v rámci výzvy implementace vládní strategie pro 
rovnost žen a mužů v čr na léta 2014–2020 v roli partnera s finanč-
ní účastí při 100% kofinancování ze strany poskytovatele dotace. 
zhodnotili také průběh a  finanční vypořádání krajských setkání, 
kde padlo velké díky kanceláři svazu, nicméně také doporučení 
více dbát na výběr přednášejících z privátního sektoru. 

schválena byla nominace kandidátů do  delegace CLRaE 
a CEMR. 

Delegace do clrae byla schválena v tomto složení:

Řádný člen náhradník 

mgr. zdeněk brož, nezávislí
starosta města Šumperk, senátor

ing. petr vokřál, ano
primátor města brno

alenka antošová, kDu-čsl
zastupitelka obce proboštov

ing. Helena Dvořáčková, ano
náměstkyně primátora města pardubice

alena knobová, nezávislí
starostka obce liběšice

ing. bc. robert zeman, místní hnutí
zastupitel města prachatice

doc. mgr. antonín staněk, ph.D., čssD
primátor města olomouc



Delegace do cemr byla schválena ve složení:

několik podnětů bylo také projednáno v  bodě různé. před-
sednictvo vzalo např. na  vědomí informace o  dotazníkovém 
šetření svazu týkajícího se speciálních stavebních úřadů (ssÚ) 
pro místní komunikace, kde vyvstaly v podstatě dva problémy 
– od ledna 2016 již nelze umísťovat vedení technické infrastruk-
tury do tělesa pozemních komunikací, vyjma místních komuni-
kací, a převedení působnosti ssÚ ve věcech místních komuni-
kací na  všechny obce (před novelou tuto agendu vykonávaly 
„trojky“). z dotazníkového šetření však nevyplynul jednoznač-
ný závěr. 
Diskutován byl i návrh na snížení exekutorského tarifu a změnu 
exekučního řádu, jež navrhlo ministerstvo spravedlnosti. navr-
žené změny by však dle odborníků mohly mít negativní dopad 
na rozpočty územní samosprávy, neboť snížení tarifu může při-
nést snížení počtu exekutorských úřadů, může poklesnout mo-
tivace provádět exekuce důsledně a obce by navíc byly nuceny 

povinně hradit zálohy na exekuci. před-
sednictvo svazu odmítá jakákoli opatře-
ní, která by zhoršila postavení obcí či jimi 
zřizovaných/zakládaných právnických 
osob v  pozici věřitelů. ve  věci se bude 
dále jednat.

pozornost věnovali členové předsednic-
tva také návrhu ředitele centra admas 
doktora Dufka ze stavební fakulty vy-
sokého učení technického v  brně, který 
se obrátil na  předsedu svazu s  nabíd-
kou školení starostů v  oblasti stavebnic-
tví s  názvem „stavařina pro nestavaře“. 
po projednání tohoto návrhu bylo dopo-
ručeno, aby se ředitel kanceláře svazu 

spojil s ředitelem Dufkem a prokonzultoval možnosti spolupráce 
a podrobnosti výukového programu pro zástupce obcí. 

Diskutovalo se i o žádosti evropského polytechnického institu-
tu o záštitu nad studijními programy. tu se předsednictvo sva-
zu rozhodlo prozatím neudělit, jelikož nepovažuje za  vhodné 
podpořit pouze jednu organizaci tohoto typu. bylo doporuče-
no nejprve vejít v jednání s konferencí rektorů a stanovit pod-
mínky a pravidla pro poskytování záštit studijním programům, 
které různé instituce nabízejí. 

závěrem se jednalo o  možné spolupráci s  federací dětských 
domovů a  také se svazem českých a moravských spotřebních 
družstev (coop). i  zde je třeba k  uzavření případných memo-
rand či dohod nejprve zjistit více informací. 

Lenka Zgrajová
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člen náhradník 

mgr. květa Halanová, nezávislí
starostka města Jílové u prahy

ing. Jana fischerová, oDs
zastupitelka města Havlíčkův brod

ing. petr kulhánek, nezávislí
primátor města karlovy vary

phDr. Hana maierová, čssD
zastupitelka města turnov

mgr. františek lukl, nezávislí
starosta města kyjov

mgr. pavel pacal, nezávislí
místostarosta města třebíč

phDr. marcela Štiková, nezávislí
zastupitelka mč praha 15

rnDr. ivo Šanc, nezávislí
zastupitel města kutná Hora

ing. oldřich vlasák, oDs
zastupitel města Hradec králové
výkonný prezident cemr

ing. lukáš vlček, nezávislí
starosta města pacov

V předvečer vlastního zasedání si členové Předsednictva měli možnost prohlédnout podzemí karlovarského vřídla a samo-
zřejmě nechyběla ani ochutnávka léčivých pramenů.



ZDARMA 
ODVOZ
po naplnění
kontejneru

Administrativní 
a legislativní
PODPORA

m
yslím

eekologicky

Zpětný odběr světelných 
zdrojů a průmyslových 

svítidel

EKOLAMP s.r.o., nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, tel.: +420 277 775 111, fax: +420 277 775 100, infolinka: 810 888 100, e-mail: info@ekolamp.cz, www.ekolamp.cz

Do sběrné nádoby patří:
kompaktní a lineární zářivky, výbojky 
a světelné zdroje s LED technologií.

Do zpětného odběru patří: 
svítidla pro zářivky a výbojky, svítidla 
se zabudovanými LED světelnými zdroji, 
světelná reklama bez montážního 
příslušenství.

Neplaťte zbytečně za likvidaci průmyslových 

svítidel a světelných zdrojů. Předáním 

vysloužilých výrobků skupiny č. 5 do zpětného 

odběru splníte podmínky Zákona o odpadech 

a navíc můžete získat odměnu. Dodržujte zákon 

a myslete eko – logicky.  
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Informujeme

Přechod na nový zákon
nový zákon o  zadávání veřejných zaká-
zek (č. 134/2016 sb.) nabyde účinnosti od   
1. října 2016. podle přechodných ustanove-
ní platí, že zadávací řízení, která byla zahá-
jena v rámci stávajícího zákona (č. 137/2006 
sb.), budou také podle něj dokončena. nic-
méně s  přihlédnutím k  rozhodovací praxi 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚoHs) a správních soudů, která byla přija-
ta u  příležitosti mnoha předchozích nove-
lizací a  která vlastně reaguje na  článek 40 
odst. 6 listiny základních práv a svobod, lze 
předpokládat, že to, co je podle stávajícího 
zákona považováno za správní delikt a po-
dle nového již nikoliv, bude ÚoHs posuzo-
váno mírněji, respektive ÚoHs přihlédne 
k této nové právní úpravě. 

Nové druhy řízení
zákon upravuje nové druhy zadávacích 
řízení. Jako první příklad lze uvést konces-
ní řízení, i  když nejde o  zcela nové řízení. 
nově je však zařazeno přímo do  zákona 
o  zadávání veřejných zakázek a  nemá již 
svůj vlastní koncesní zákon, jak tomu bylo 
doposud. zákon ovšem přináší i zcela nový 
druh řízení pro zadání zakázky v  tzv. zjed-
nodušeném režimu, ve  kterém je možno 
zadávat určité kategorie veřejných zakázek, 
jako jsou např. zakázky na  sociální a  zdra-
votní služby, některé právní služby a  další 
kategorie služeb, které jsou vyjmenovány 
v příloze č. 4 zákona. 

Předběžné oznámení
Další novinkou jsou změny u  předběžné-
ho oznámení, které nebylo v  dosavadním 
zákoně zcela funkční a  do  jisté míry moh-
lo brzdit a  škodit zadávacímu procesu. to, 
že zadavatel musí uveřejnit předběžné 
oznámení a  teprve za  měsíc může začít 
zadávat, bylo odstraněno, uveřejnění před-
běžného oznámení je v nové právní úpravě 
zcela dobrovolné. v  případě užšího říze-

ní a  jednacího řízení s  uveřejněním jím je 
však možné zahájit zadávací řízení. v rámci 
předběžného uveřejnění navíc odpadá po-
vinnost uvádět odůvodnění veřejné zakáz-
ky. lze se domnívat, že jde o krok správným 
směrem, neboť velice často představovalo 
odůvodnění veřejné zakázky spíše jakési 
slohové cvičení, které nemělo reálný dopad 
na transparentnost řízení ani na lepší pocit 
všech zúčastněných.

snížení počtu uchazečů
opět se zavádí možnost snížit počet účast-
níků zadávacího řízení, snížit jej však nelze 
v  otevřeném řízení a  do  značné míry ani 
v  užším řízení. u  ostatních druhů zadáva-
cích řízení může zadavatel předem uveřej-
nit počet uchazečů, se kterým hodlá jed-
nat, a  musí stanovit objektivní požadavky, 
za kterých snižování nebo eliminace někte-
rých uchazečů bude probíhat.

změny formuláře
znatelné ulehčení pro běžnou každodenní 
praxi představuje to, že případné změny 
formuláře není potřeba realizovat pro-
střednictvím zcela nového formuláře, ale 
uvedou se pouze konkrétní změny a  pro-
vozovatel věstníku je povinen tyto změny 
barevně odlišit. Další novinkou je, že ve ve-
řejném věstníku se uveřejňuje až po uveřej-
nění v Úředním věstníku evropské unie.

Předběžná tržní konzultace
Další novinku, kterou zákon přináší, jsou 
tzv. předběžné tržní konzultace. Jde o insti-
tut, který reaguje na realitu každodenního 
života. zákon obecně přijímá, že zadavatel 
je ten, kdo má vědět, co chce, a je odpověd-
ný za  odbornou specifikaci svých potřeb. 
v  praxi samozřejmě nemusí zadavatel dis-
ponovat takovými osobami, které naprosto 
pregnantně dokáží definovat, o  co se jim 
jedná, co mohou chtít. nemusí znát trh, 
aby věděly, co nabízí a co by třeba případ-

ně mohly chtít a následně poptávat. v praxi 
tedy jakési konzultace probíhaly, ale s oba-
vami, ne přímo z nezákonnosti, ale možná 
s určitou pachutí čehosi mimo zákon. nově 
může zadavatel oficiálně komunikovat 
s osobami, které ho můžou jaksi nasměro-
vat k tomu, co chce, tedy s odborníky nebo 
případně i s potenciálními dodavateli. pod-
statné je, že zadavatel by neměl těm, se kte-
rými konzultoval, poskytovat konkurenční 
výhodu, kterou by následně mohli použít 
v zadávacím řízení. uvedené riziko by mělo 
být odstraněno zejména tím, že všechny 
informace, které se zadavatel takto dozví, 
označí v zadávací dokumentaci. 

zásada přiměřenosti
k  původním třem zásadám, tedy zásadě 
transparentnosti, zásadě rovného přístupu 
a zásadě nediskriminace, přibyla nově zása-
da přiměřenosti. nejde však o zásadu zcela 
novou, neboť s ní operovala dosavadní roz-
hodovací praxe, například při posuzování 
podmínek. nicméně nyní je verbalizovaná 
a  své uplatnění najde například při stano-
vování hodnotících kritérií či kvalifikačních 
požadavků, tedy těch parametrů zakázky, 
které by měly být přiměřené, ať už trhu, 
nebo možnostem uchazečů, a měly by za-
kládat co nejširší hospodářskou soutěž. 

In-house zadávání
nový zákon rozšiřuje a  konkretizuje do-
savadní úpravu tzv. in-house zadávání, 
do značné míry tak dohání rozhodovací pra-
xi soudního dvora evropské unie a  ÚoHs.  
in-house výjimku, tedy zadávání mimo režim 
zákona, může využívat nejen ten zadavatel, 
který zadává zakázku osobě, jíž ovládá, ale 
může ji využívat kdokoli, kdo je takto s ve-
řejným zadavatelem spřízněn, nebo spojen, 
což např. na úrovni obcí znamená, že jedna 
městská firma může zadávat přímo druhé 
městské firmě. samozřejmě za předpokladu, 
že budou splněny i další zákonné podmínky. 

Veřejné zakázky na Právní konferenci
i. část

v dubnu tohoto roku byl publikován ve sbírce zákonů zcela nový zákon o zadává-
ní veřejných zakázek, který nabyde účinnosti již za pár měsíců. to byl hlavní důvod 
pro zařazení tématu veřejných zakázek na právní konferenci svazu, která probíhala ve 
dnech 12.–13. května 2016 v brně. Hlavní novinky zákona, které zdaleka nespočívají 
pouze ve změně názvu právní úpravy, představil na konferenci Mgr. Jiří harnach z 
advokátní kanceláře rowan legal. Dnes vám přinášíme první část.
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stále platí, že v  budoucím zhotoviteli nebo 
dodavateli nemůže mít majetkovou účast 
žádný soukromý subjekt. Další podmínkou 
je, že budoucí zhotovitel více než 80 % celko-
vé činnosti provádí pro zadavatele, případ-
ně jiné propojené osoby. zákon po  vzoru 
evropských směrnic nově stanovuje oněch 
80 %, neboť doposud hovořil pouze o „pod-
statné části činnosti“, což bylo interpretová-
no rozhodovací praxí. 

Výjimky z povinnosti zadávat  
v zadávacím řízení
zákon stanoví široký výčet případů, kdy 
zadavatel nemusí zadat veřejnou zakáz-
ku v  zadávacím řízení. mezi tyto výjimky 
z  povinnosti zadat veřejnou zakázku v  za-
dávacím řízení lze uvést například právní 
služby poskytované advokátem v  rámci 
zastupování klienta v soudním, rozhodčím, 
smírčím nebo správním řízení před soudem 
atd., nebo služby, které poskytuje advokát 
při přípravě na takové řízení (pravděpodob-
nost řízení), a právní služby spojené s výko-
nem úřední moci (notáři, exekutoři). Dalším 
příkladem výjimek je úvěr nebo zápůjčka či 
výjimka z  důvodu zvláštních bezpečnost-
ních opatření, pokud nelze učinit opatření 
umožňující provedení zadávacího řízení.
u  podlimitních veřejných zakázek lze jako 
příklad uvést pořizování předmětů muzejní 
povahy, nebo nákup knih a  informačních 
zdrojů pro potřeby knihovních fondů. 

hodnotící komise
zákon nově neukládá zadavatelům obliga-
torně zřizování komisí, ať už komisí pro ote-
vírání obálek nebo komisí pro hodnocení 
nabídek. nově tato povinnost platí pouze 
pro veřejné zakázky nad 300 milionů kč. 
Do  této hodnoty může zadavatel ustavit 
hodnotící komisi, nicméně zákon pro to 
nestanoví žádná pravidla, takže není na-
příklad stanoven ani minimální počet členů 
hodnotící komise, není stanovena povin-
nost jmenovat náhradníky, není stanovena 
povinnost vyzývat účastníky několik dní 

předem a ve stanovených termínech infor-
movat o jednání hodnotící komise. všechny 
tyto povinnosti odpadají.

hodnocení nabídek
mezi podstatné změny zákona patří to, že 
posuzování nabídek a jejich úplnosti, hod-
notitelnosti, může být uvedeno i po samot-
ném hodnocení, což může výrazně ulevit 
zadavatelům, protože zadavatel může 
pouze vyhodnotit nabídky a následně po-
suzovat splnění podmínek u  vybraného 
uchazeče, případně u  těch následujících. 
samozřejmě že v případě, kdy se sejde hod-
ně nabídek, může být hodnotící proces slo-
žitý a pak je pro zadavatele asi výhodnější 
nejdřív posoudit, jestli mají být všechny 
nabídky vyhodnoceny, a  teprve následně  
k  hodnocení přikročit. zákon zde ponechá-
vá svobodnou vůli zadavateli, aby si postup 
stanovil sám.

Doplňování nabídky
Doposud bylo možné doplňovat nabídky 
v  rámci posouzení kvalifikace, nově je to 
možné i u nabídek, pokud se takové dopl-
nění či změna nabídky nedotkne skuteč-
ností, které jsou předmětem hodnocení 
– nelze tedy ex post upravovat nabídkovou 
cenu nebo další hodnocené parametry. 
Žádat o  doplnění lze opakovaně, lze pro-
dloužit lhůtu nebo prominout zmeškání, 
nabídku lze doplnit i  po  lhůtě pro podání 
nabídek, typicky půjde o  údaje, doklady, 
vzorky nebo modely.
Další přípustnou změnou, pokud se nedo-
tkne nabídkové ceny, je úprava položkové-
ho rozpočtu. Doposud se jednalo o  jeden 
z hodně bolavých bodů stavebních zadáva-
cích řízení. i nadále platí, že zadavatel musí 
dodržovat zásadu rovného zacházení, tak-
že pokud umožní úpravu či doplnění jed-
nomu uchazeči, měl by to umožnit všem. 

hodnocení a kritéria
základní principy hodnocení zůstávají, i na-
dále je základním principem hodnocení 

ekonomická výhodnost. stejně jako dopo-
sud ani nyní zákon neukládá zadavatelům 
realizovat zadávací řízení pouze na základě 
nejnižší nabídkové ceny. ze zkušeností vy-
plývá, že hodnocení pouze podle nabídko-
vé ceny ukládaly zadavatelům řídící orgány, 
což rozhodně nelze považovat za správné. 
problematické je samozřejmě formulovat 
jiné hodnotící kritérium, zejména je-li sub-
jektivní, jako např. estetická vlastnost či 
uživatelský komfort. praxe navíc ukázala, 
že ÚoHs nebo řídící orgány zpochybňovaly 
i poměrně podrobně vymezená subjektiv-
ní hodnotící kritéria, a  to dokonce i  tehdy, 
kdy vymezení kritérií nezpochybňoval ani 
jeden z uchazečů či příslušní odborníci. ze-
jména v  případě řídících orgánů byla kva-
lita posouzení subjektivních kritérií docela 
nízká.
nový zákon v tomto směru nepřináší změ-
nu a určitě preferuje hodnocení nikoli pou-
ze na základě ceny, neboť takové hodnoce-
ní by neodpovídalo obecnému požadavku 
vyjádřenému anglickými slovy value for 
money (hodnota za peníze), tedy tomu, že 
by zadavatel měl vždy hledat nejvýhodněj-
ší poměr ceny a kvality, případně mezi ná-
klady životního cyklu a kvalitou.
pokud jde o náklady životního cyklu, patří 
tam cena a další náklady, tedy např. ostat-
ní pořizovací náklady, náklady související 
s  užíváním, údržbou, s  likvidací po  konci 
životnosti, výcvikem personálu atd. nákla-
dy životního cyklu jsou i náklady, které má 
plnění ve  vztahu k  ekologickým škodám 
nebo k  ekologické zátěži. mechanismus 
vymezení těchto nákladů může být někdy 
trochu záhadný, nicméně zákon je upravuje 
a snad bude v praxi aplikován dobře.

Jak jsme avizovali již v  úvodu, další novinky 
zákona o zadávání veřejných zakázek uvede-
me v  příštím čísle zpravodaje, který obdržíte 
v půli září. 

Mgr. Zdeněk Mandík
legislativní a právní sekce Kanceláře Svazu
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od ledna 2016 není možné podélně umísťo-
vat vedení technické infrastruktury, např. ka-
nalizace, v zastavěném a zastavitelném úze-
mí do tělesa pozemních komunikací – dálnic 
a silnic i., ii. a iii. třídy, vyjma místních komu-
nikací. to způsobuje obcím veliké problémy, 
jelikož mnohé již mají připravené projekty 
v řádu statisíců až milionů korun a stavební 
úřady jim nevydají povolení díky chybné 
formulaci v zákoně. Druhým problémem je 
převedení působnosti speciálního staveb-
ního úřadu ve věcech místních komunikací 
na všechny obce. před novelou zákona tuto 
agendu vykonávaly obce s  rozšířenou pů-
sobností, tedy obce iii. typu, od ledna ji vy-
konávají všechny obce bez rozdílu. zejména 
obce i. typu nemají dostatečné odborné zá-
zemí k výkonu této agendy a řeší ji většinou 
zřízením veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí. 
za  jednotlivé úkony však platí značné pro-
středky, a proto agendu vykonávat nechtějí. 
naproti tomu obce ii. typu změnu přivítaly 

a  některé z  nich by uvítaly, kdyby jim tato 
agenda zůstala. aby svaz zjistil zájem dvoj-
kových obcí o  vykonávání agendy speciál-
ního stavebního úřadu a rovněž zjistil názor 
ostatních obcí (i. a iii. typu), rozeslal na konci 
května všem obcím dotazníky. Dotazníky 
byly rozděleny dle typu obce.

na  dotazník odpovědělo 20 % obcí i. typu, 
47 % obcí ii. typu a 45 % obcí iii. typu. z do-
tazníkového šetření vyplynulo, že obce  
i. a  iii. typu preferují spíše návrat pouze 
na  obce iii. typu, byť nelze zanedbat ani 
názor, že by to mohly dělat i „dvojky“ (cca 
čtvrtina respondentů, a to u odpovědí obcí  
i. i iii. typu).
 
u obcí ii. typu  převažuje požadavek na za-
chování agendy ssÚ – 64 % proti těm, které 
ji vykonávat nechtějí – 36 %. to je ale z po-
čtu těch obcí ii. typu, které dotazník vypl-
nily. z obcí ii. typu odpovědělo 85 z celkem  

183 obcí (návratnost 47 %).  pokud ale přepo-
čítáme počet kladných odpovědí – 54 k cel-
kovému počtu obcí ii. typu, kterých je 183, 
tak nám vychází, že agendu ssÚ chce dělat 
29,5 % obcí ii. typu. Jen těžko lze odhadnout 
důvody, proč ostatní obce ii. typu na dotaz-
ník neodpověděly. návratnost 47 % u dotaz-
níků je poměrně vysoká a lze předpokládat, 
že odpovídaly zejména ty obce, které o agen-
du ssÚ opravdu stojí, anebo naopak ty obce, 
které jí skutečně dělat nechtějí. vzhledem 
k  celkovému počtu 183 dvojkových obcí je 
necelá jedna třetina obcí, které agendu dělat 
chtějí, výsledek spíše nepřesvědčivý.

sněmovní tisk č. 838 navrhuje navrácení 
do  stavu roku 2015, tzn. navrácení agendy 
ssÚ na  obce iii. typu. v  současné době je 
tento materiál ve vládě, aby se k němu vy-
jádřila, a poté by se měl vrátit zpátky do sně-
movny. vzhledem k  tomu, že ministerstvo 
dopravy na přípravě návrhu změny zákona 
o pozemních komunikacích spolupracovalo, 
předpokládáme, že i vláda s návrhem vysloví 
souhlas. 

Více informací k  průběhu schvalování nalez-
nete na  stránkách Parlamentu www.psp.cz 
u tisku 838.

Ing. Jana Chládková
legislativní a právní sekce Kanceláře Svazu

změna zákona o pozemních komunikacích 
je ve sněmovně – sT 838

Dne 14. června 2016 byl ve sněmovně podán poslanecký návrh změny zákona  
č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích. Jedná se o sněmovní tisk č. 838. navrhovatel 
navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona ve zkrácené lhůtě, tedy tak, aby s ním 
mohla vyslovit souhlas již v prvním čtení. svaz o otevření legislativního procesu dlouho-
době usiloval a spolu s ministerstvem dopravy připravil návrh změny zákona o pozem-
ních komunikacích tak, aby byly vyřešeny dva hlavní problémy, které novela účinná od 
31. 12. 2016 obcím přinesla.

Nakládání s majetkem

přestože již v roce 2013 došlo novelou zá-
kona o obcích k přizpůsobení noz, nebyly 
odstraněny všechny potíže a  tyto nebyly 
odstraněny ani výkladem. týkalo se to pře-
devším zveřejňování záměrů u nových in-
stitutů (pacht, výprosa) nebo nehmotných 
nemovitých věcí (věcná břemena, právo 
stavby) a určení orgánu obce příslušného 
rozhodnout o  nehmotných nemovitých 
věcech a pachtech a výprosách. také rela-
tivní neplatnost v případě porušení povin-
nosti odůvodnit odchylku od obvyklé ceny 
se stala velkým problémem.

východiskem změn je, že nedojde k obsaho-
vému rozšíření povinností obcí oproti práv-
nímu stavu před účinností noz, s výjimkou 
rozhodování o právu stavby.

Změna ve zveřejňování záměru 
podle § 39

•	 Zveřejní	se	vždy v případě prodeje, smě-
ny, darování, pronájmu, pachtu, výpůjč-
ky, výprosy

•	 Pouze	 u  hmotných nemovitých věcí  
a  u  nakládání s  právem stavby k  po-
zemku ve vlastnictví obce 

•	 Nezveřejňuje	 se	 pronájem	 bytů	 nebo	

hrobů nebo pronájmy, pachty, výpůjčky 
majetku obce kratší 30 dnů

•	 Nezveřejňuje	 se	 pronájem,	 pacht, vý-
půjčka nebo výprosa právnické osobě 
zřízené nebo založené obcí nebo obcí 
ovládané

absolutní neplatnost právního jednání v pří-
padě nezveřejnění záměru platí i nadále!

Změna v odůvodňování odchylky  
od obvyklé ceny

•	 odůvodnění musí být doložitelné 
(prověřitelné): obec musí být schopna 
prokázat, že s konkrétním důvodem byli 

Nakládání s majetkem obce od 1. 7. 2016 a další změny  
po novele zákona o obcích (zákon č. 106/2016 sb.)

Důvodem pro novelu zákona o obcích byla především potřeba vyřešit územní anomálie, následně se přidalo odstranění aplikačních 
problémů souvisejících s vazbou na nový občanský zákoník (noz) a nakonec bylo na základě dlouhodobých požadavků svazu dopl-
něno výslovné zákonné oprávnění k využívání údajů z evidence obyvatel a registrů při oceňování významných událostí občanů obce  
a změny při zřizování výborů pro národnostní menšiny.
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hlasující zastupitelé předem seznámeni, 
neboť rozhodnutí o odchylce je de facto 
součástí rozhodnutí o ceně.

•	 Optimální	 je	 důvody	 zaznamenávat	
v usnesení, případně alespoň v zápise ze 
zasedání nebo v podkladových materiá-
lech (důraz na „kvalitní odůvodnění“ viz  
5 tdo 316/2015).

•	 Důvod musí být legitimní, „rozumný“, 
objektivně obhajitelný: žádný státní 
orgán nemůže přezkoumávat „volbu“ 
mezi více možnostmi, ale pokud jde 
o „důvod zjevně nesmyslný“, jde o iden-
tickou situaci, jakoby žádné odůvodnění 
nebylo. zkoumá se vždy ad hoc (univer-
zální důvod zřejmě nelze určit) důvody 
spočívající v mimoekonomických povin-
nostech obce (viz 30 cdo 3741/2015). 
stav nemovitosti sám o  sobě takovým 
důvodem není, protože se projeví již 
v obvyklé ceně; může jím však být opa-
kovaný nezájem kupujících za obvyk-
lou cenu.

•	 Žádný důvod objektivně neexistuje = 
neplatnost nastává vždy, tedy lhostejno, 
zda obec žádné důvody neuvede nebo 
„nějaký“ důvod uvede, ten je však objek-
tivně neuznatelný… (odchylka musí být 
odůvodnitelná).

•	 Důvod pro nižší cenu objektivně exis-
tuje, ale obec jej neuvedla před roz-
hodnutím orgánu o  prodeji = z  roz-
sudku ns (28 cdo 3950/2010) by bylo 
možné usuzovat, že odůvodnění musí 
být předem a  nelze dodatečně doplnit. 
na druhou stranu z nedostatku výslovné 
úpravy a  s  přihlédnutím k  materiálnímu 
hodnocení důvodů neplatnosti dle noz 
(§ 574, § 580 odst. 1) lze mít za to, že lze 
formálně zdůvodnit i  dodatečně (ale 
důvod zde musel prokazatelně existo-
vat již v  době rozhodování a  členové 
orgánu o něm věděli). nelze tedy důvo-
dy „vymýšlet“ dodatečně, lze jen napravit 
formální opomenutí jejich záznamu.

•	 Co je sporné (a  bude muset vyřešit 
judikatura): nastává neplatnost jen pro 
pouhé formální nezachycení důvodů, 
nebo jen za podmínky, že skutečně žád-
né objektivní důvody neexistují (problém 
s dodatečným odůvodňováním…)?

Účast obce ve veřejné dražbě

•	 Zastupitelstvo	 obce	 může	 rozhodnout	
o  samotné skutečnosti nabytí hmotné 
nemovité věci v  dražbě nebo veřejné 
soutěži o  nejvhodnější nabídku, ale vše 
ostatní, včetně nejvyššího podání může 
svěřit starostovi nebo radě obce (§ 85 
písm. n zákona o obcích).

•	 Zastupitelstvo	 obce	 může	 pravomoc	
radě obce či starostovi svěřit ad hoc (pro 
jednotlivý případ) i obecně (do budouc-
na).

•	 Rozhodnutí	 rady	 či	 zastupitelstva	 obce	
týkající se nabytí  v  dražbě nebo veřej-
né soutěži o  nejvhodnější nabídku jsou 
přímo ze zákona (§ 40 zákona o obcích) 
vyloučeny ze zpřístupnění do  skončení 
dražby či veřejné soutěže o nejvhodnější 
nabídku.

změny v příslušnosti rozhodovat 
o právních jednáních

Pravomoc zastupitelstva obce

zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodo-
vání o
•	 §	85	písm.	a)	nabytí	a převod	hmotných 

nemovitých věcí… s výjimkou inženýr-
ských sítí a pozemních komunikací

•	 §	85	písm.	m):	nabytí	 a převod	práva	
stavby a smluvní zřízení práva stavby 
k pozemku ve vlastnictví obce

a) věcná břemena
oprávnění z věcného břemene je nehmot-
nou nemovitou věcí.
změna od 1. 7. 2016:  bez záměru a v nevy-
hrazené pravomoci rady obce (§ 102 odst. 3) 
= stav jako před 1. 1. 2014.

b) zástavní právo
zástavní právo je nehmotnou nemovitou 
věcí.
změna od 1. 7. 2016: bez záměru a v nevy-
hrazené pravomoci rady obce (§ 102 odst. 
3), bude-li ve prospěch obce (zástavní právo 
obce k cizímu pozemku), jinak ve vyhrazené 
pravomoci zastupitelstva obce (§ 85 písm. k) 
= stav jako před 1. 1. 2014.

c) pozemní komunikace
v  nevyhrazené pravomoci rady obce je 
s ohledem na § 85 písm. a) nabytí inženýr-
ských sítí a  pozemních komunikací (ob-
vykle výstavbou). 
v  případě pozemních komunikací se to ale 
týká jen místních komunikací!

samostatnou nemovitou věcí je s  ohledem 
na § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 sb. ve vztahu 
k obci jen stavba místní komunikace. V ne-
vyhrazené pravomoci rady obce tudíž bude 
jen nabytí stavby místní komunikace obcí 
(zjednodušeně výstavba); při nabytí se ne-
zveřejňuje záměr (nejde o dispozici dle § 39).

pokud půjde o nabytí pozemku pod míst-
ní komunikací, výjimka z  § 85 písm. a) se 

neuplatní (jde o  jinou nemovitou věc). po-
kud půjde o účelovou komunikaci, ta není 
samostatnou věcí (§ 9 odst. 1 a contr. a judi-
katura ns k povaze účelových komunikací). 
Dispozice touto jsou tudíž dispozicí s  po-
zemkem, takže „nabytí účelové komunika-
ce“ je nabytím pozemku (nikoli samostatné 
věci), a proto bude nadále příslušné zastupi-
telstvo obce.

d) právo stavby
právo stavby je nehmotnou nemovitou věcí
změna od  1. 7. 2016: podmínkou je zve-
řejnění záměru při smluvním zřízení k obec-
nímu pozemku, převodu a  dalších dispozi-
cích podle § 39 odst. 1 a rozhodování bude 
ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce 
[nový § 85 písm. m) – nabytí a převod práva 
stavby a  smluvní zřízení práva stavby k  po-
zemku ve vlastnictví obce].

Pravomoc rady obce

a) nájem a výpůjčka
od  1. 7. 2016 se ruší vyhrazená pravomoc 
rady obce rozhodovat o  uzavírání nájem-
ních smluv a smluv o výpůjčce (§ 102 odst. 
2 písm. m). nově bude tato činnost v nevy-
hrazené pravomoci rady podle § 102 odst. 
3, přičemž rada obce může tyto pravomo-
ci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo 
obecnímu úřadu nebo obecní policii (právní 
jednání související s činností obecní policie.

Pozor!!! zaniká možnost, aby rada obce 
svým usnesením svěřila příspěvkové organi-
zaci nájmy a výpůjčky! 

Do budoucna tak bude třeba svěření ve zři-
zovací listině (schvaluje zastupitelstvo 
obce) nebo na  základě zastoupení (plné 
moci), kterou může schválit rada obce.

b) pacht a výprosa
od 1. 7. 2016 se u pachtu a výprosy obecní 
hmotné nemovitosti musí zveřejnit záměr. 
rozhoduje pak rada obce v  nevyhrazené 
působnosti podle § 102 odst. 3. 

nezapomeňte zveřejňovat záměr i v pří-
padě změn dosavadních smluv!!! změna 
ceny, přistoupení další smluvní strany 
nebo výměna smluvní strany, změna dél-
ky smluvního vztahu nebo změna před-
mětu smlouvy, změna povinností nebo 
práv smluvních stran jsou podstatnými 
změnami, které se musí zveřejnit, což po-
tvrzuje judikatura nejvyššího soudu, viz 
rozsudek sp. zn. 28 cdo 3297/2008.
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oceňování významných  
životních jubileí a událostí

od 1. 7. 2016 bude možné čerpat údaje ze 
základního registru obyvatel nebo z infor-
mačního systému evidence obyvatel pro 
účely oceňování významných životních ju-
bileí a  událostí (gratulace k  narozeninám, 
zlaté svatby, vítání občánků) bez souhlasu 
dotčených osob. 

působnost obce ocenit významné životní 
události svých občanů spadá do  tzv. ne-
vyhrazené pravomoci rady obce (viz § 102 
odst. 3 zákona o obcích). pokud si tuto pra-
vomoc nevyhradí zastupitelstvo obce, může 
ji rada obce svěřit starostovi nebo obecnímu 
úřadu.

půjde však o tzv. individuální gratulace, tzn. 
napřímo konkrétní osobě. pro zveřejňování 
v médiích (obecních novinách, televizi nebo 
v rozhlasu) bude i nadále nutný souhlas do-
tčené osoby.

Práva národnostních menšin

od 1. 7. 2016 bude povinnost zřídit výbor 
pro národnostní menšiny, pokud v obci 
žije dle posledního sčítání 10 % občanů 

hlásících se k  jiné než české národnos-
ti a  požádá o  to spolek zastupující zájmy 
národnostní menšiny. podmínkou je, aby 
nejméně jednu polovinu členů výboru 
tvořili příslušníci národnostních menšin, 
ledaže by byl nedostatek kandidátů. není 
zde tedy podmínka pětiletého působení 
na území obce.

označování ulic v  jazyce národnostní 
menšiny bude možné za splnění podmínky 
10 % občanů jiné národnosti za  poslední 
dvě sčítání lidu a  buď návrhu výboru pro 
národnostní menšiny, nebo návrhu spolku 
zastupujícího zájmy národnostních men-
šin na  území obce a  fakticky působícího 
v obci alespoň 5 let. 

spolek, který podává žádost, musí splnit 
dvě podmínky: musí zastupovat zájmy 
národnostní menšiny a musí působit ales-
poň 5 let na území obce. první požadavek 
lze mít za  splněný tehdy, jestliže spolek 
dle svých stanov zastupuje zájmy té ná-
rodnostní menšiny, v  jejímž jazyce mají 
být názvy uváděny, tedy v  jazyce národ-
nostní menšiny, která tvoří podle posled-
ních dvou sčítání lidu v obci alespoň 10 % 
občanů obce. stanovy mohou upravit 
přímo, že daný spolek zastupuje zájmy 

dané národnostní menšiny, mohou tak 
však stanovit i obecně, bude-li se jednat 
o spolek zabývající se obecně problema-
tikou národnostních menšin. v  takovém 
případě však bude nutné, aby se spolek 
ve  své činnosti fakticky a  prokazatelně 
zabýval příslušnou národnostní menši-
nou. Je zároveň nutné, aby spolek zastu-
poval zájmy národnostní menšiny po ce-
lou zákonem stanovenou dobu (5 let) 
požadovaného působení v  obci. Druhá 
podmínka, tedy působení na území obce 
alespoň 5 let, musí být splněna kontinu-
álně před podáním žádosti (samozřejmě 
lze započítat i  dobu před účinností této 
novely). nebude však nutné, aby spolek 
měl na území obce své sídlo, postačí, po-
kud zde má např. svou pobočku či pokud 
na území obce fakticky vykonává určitou 
činnost. „působení“ na  území obce se 
přitom musí týkat národnostních menšin 
(nebude tedy možné považovat uvede-
nou podmínku za  splněnou, pokud spo-
lek sice na území obce vykonává činnost 
více než 5 let, avšak problematice národ-
nostních menšin se věnuje pouze krátkou  
dobu).

Mgr. Ludmila Němcová
legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu



„Pokud bychom měli dostatečný podíl z  roz-
počtového určení daní, neocitali bychom se 
každoročně v  roli ‚žebravých mnichů‘ klepají-
cích na dveře ministerstva dopravy očekávajíc, 
jestli dostaneme nějakou korunu na  opravy 
krajských komunikací,“ uvedl hned v  úvodu 
jednání předseda asociace krajů a hejtman 
Jihomoravského kraje michal Hašek. aso-
ciace požaduje, aby podíl ze spotřebních 
daní u pohonných hmot, eventuálně u daně 
silniční, byl ukotven v zákoně a týkal se tak 
do  budoucna jakýchkoliv hejtmanů. bez 
ohledu na to, jak dopadnou volby.

v kontextu s RuD kraje podporují úsilí měst 
a obcí v navrácení podílu z DpH na úroveň 
před důchodovou reformou bez rušení 
motivačních prvků. podobně města a obce 
nedávno podporovaly zvýšení podílu krajů 
z ruD. to nakonec vláda schválila v podobě, 
kterou kraje požadovaly. podporu asociace 
ocenil na jednání předseda svazu a starosta 
kyjova františek lukl: „Vítám, že jsme v otázce 
RUD našli shodu s Asociací krajů a těší mě, že 
se my, územní samosprávy, vždy domluvíme 
a naše spolupráce je jednoduše skvělá.“ před-
seda svazu dodal, že bohužel stát v oblasti 
financování samospráv dosud přijímal spíše 
izolovaná řešení, která reagovala na aktuál-
ní problémy. kraje i města a obce však po-
třebují mít možnost dlouhodobě plánovat 
investice, a  tedy také rozumný rozpočtový 
systém s  adekvátním a  zákonem stanove-
ným daňovým podílem.

Diskuse se nevyhnula ani dnes často sklo-
ňovaných církevním restitucím. kraje, 
města a obce budou i nadále – při respek-
tování zákona – hájit svůj majetek. mnohdy 
složitou situaci by měla pomoci řešit ana-
lýza, kterou si nechala zpracovat asociace 
krajů. michal Hašek informoval, že v nejbliž-
ších dnech tuto analýzu předloží preziden-
tu republiky, předsedovi sněmovny, senátu 
a  premiérovi. součástí analýzy je i  rozsu-
dek ve sporu o klášter kapucínů v opočně. 
v  polovině srpna by se předsedové obou 
organizací měli setkat s  kardinálem Domi-

nikem Dukou jako představitelem české 
biskupské konference. budou na něho ape-
lovat, aby církve a řády vzaly zpět ty žaloby 
podané vůči městům, obcím, nebo krajům, 
které nemají relevantní právní podklad, 
tedy v  nichž se církev domáhá vlastnictví 
majetku, který jí před rokem 1948 náležel. 
a  argumentovat budou nejen zněním zá-
kona, který přiznává církvím za tento maje-
tek finanční náhradu, ale právě i nedávným 
rozsudkem nejvyššího soudu, který dal 
za pravdu královéhradeckému kraji ve spo-
ru o klášter kapucínů v opočně.

Debatovalo se i o České poště. projekt poš-
ta partner, jehož podstatou je provozování 
poštovních pobo-
ček v obcích formou 
franšíz, zatím nefun-
guje podle představ 
samospráv. Jsou to 
však zpravidla služ-
by občanům, které 
rozhodují o tom, kde 
lidé bydlí. pokud ne-
chceme, aby se ven-
kov vylidňoval, poš-
tovní služby je třeba 
zachovat. v  tomto 
duchu jsou vedena 
jednání s  vedením 
české pošty se zá-
měrem, aby projekt 
zatraktivnilo a posíli-

lo tak jeho životaschopnost. svaz spočítal, že 
příspěvek, který česká pošta obcím na fran-
šízy nyní poskytuje, nepokrývá ani polovinu 
provozních nákladů. Je proto nutné jednat 
o zvýšení této částky, a to o 30 až 50 %. v ta-
kovém případě by franšíza poštovních slu-
žeb mohla být pro obce zajímavější a nepa-
novaly by takové obavy z rušení kamenných 
poboček. 

kraje, města a obce našly společnou řeč i co 
se týče cyklostezek. rýsuje se dohoda o spo-
lupráci mezi asociací, svazem a státním fon-
dem dopravní infrastruktury. měla by vést 
k větší koordinaci krajů, měst a obcí při bu-
dování cyklostezek. tak, aby byly vzájemně 
propojené, navazovaly na  sebe a  vznikaly 
větší celky. to by mělo pomoci odvést cyk-
loturistiku z hlavních silničních tahů, což by 
zvýšilo bezpečnost a samotnou volnočaso-
vou aktivitu výrazně zpříjemnilo. 

kromě uvedených témat se diskutova-
lo také o  školství včetně inkluze, vodním 
zákoně včetně odpadních vod či retenci 
vody v krajině.

Jednání v  nedvědici u  brna se za  asociaci 
krajů čr zúčastnil její předseda a jihomorav-
ský hejtman michal Hašek a  hejtman kraje 
vysočina Jiří běhounek. svaz reprezentoval 
předseda a  starosta kyjova františek lukl, 
místopředseda pro evropské záležitosti 
a  primátor karlových varů petr kulhánek 
a výkonný ředitel Dan Jiránek. Hostem pra-
covního setkání byl ředitel státního fondu 
dopravní infrastruktury zbyněk Hořelica. 

zpracováno na základě tiskové zprávy

vláda by měla připravit novelu zákona o  rozpočtovém určení daní (ruD). na  to se 
shodla vedení asociace krajů a  svazu, která se sešla 24. června 2016 v  nedvědici 
u brna. obě organizace přitom budou požadovat, aby územní samosprávy měly podíl 
také ze spotřebních daní u pohonných hmot, eventuálně z daní silničních. tyto peníze 
by kraje, města a  obce chtěly investovat do  dopravní infrastruktury. na  řadu přišly 
i církevní restituce a další společný postup: požadavek krajů, měst a obcí na stažení 
církevních žalob. Hovořilo se ale např. i o poštách či cyklostezkách.

Kraje a obce chtějí změnu rozpočtového určení daní. 
a stažení církevních žalob.
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Kritéria

ministerstvo vnitra hodnotilo úřady pro-
střednictvím dotazníkového šetření, ve  kte- 
rém sledovalo, do  jaké míry vedení obcí 
a měst dbá o rovnost mužů a žen, jaké ak-
tivity v  této oblasti vyvíjí, či zda pro své 
zaměstnance nabízí částečné úvazky a jiné 
alternativní formy zaměstnání tak, aby do-
cházelo k  slaďování pracovního, osobního 
a rodinného života. 

Další oblastí, kterou ministerstvo hodno-
tilo, byl přístup úřadu a obce k občanům/
klientům. sledovala se kritéria jako – zda 
je úřad bezbariérový, a  tím přívětivý na-
příklad pro rodiče s kočárky, nebo jak úřad 
a jeho zaměstnanci vycházejí vstříc těhot-
ným ženám nebo občanům se zdravotním 
postižením.  
v neposlední řadě ministerstvo zajímalo, ja-
kým způsobem obce podporovaly preven-
ci domácího násilí, volnočasové aktivity pro 
děti nebo poradní, ale i materiální podporu 
pro rodiče samoživitele. prostor byl věno-
ván i  individuálním vlastním projektům 
obcí, měst a krajů.
u měst a krajů se sledovalo také zastoupení 
žen v komunálních orgánech územních sa-
mospráv a  na  tamních úřadech. záměrem 
dotazníku bylo také zjistit, do  jaké míry se 
ženy aktivně zapojují do dění a rozhodová-
ní v obci a jak se jim svou snahu daří reali-
zovat.    

Podoba soutěže

soutěžící byli rozděleni do  tří kategorií:  
1. obce i. typu, 2. obce ii. a iii. typu a 3. kraje. 
v každé kategorii byly vyhlášeny tři nejlep-
ší obce/kraje. Do  10. ročníku se přihlásilo  
98 soutěžících. Došlé dotazníky vyhodno-
covala porota složená ze zástupců minis-
terstva vnitra, krajských úřadů, magistrátu 
hlavního města prahy, svazu měst a  obcí 
a partnerských organizací fórum 50 %, al-
ternativa 50+ a Gender consulting.  
vyhlášení výsledků proběhlo na  minis-
terstvu vnitra. vítězové obdrželi ocenění 
z  rukou náměstkyně ministra vnitra Jany 
vildumetzové, která nad soutěží přijala 
patronát. spolu s  ní předávaly ocenění 
také náměstkyně ministra pro lidská 
práva a rovné příležitosti martina 
Štěpánková, primátorka statu-
tárního města prostějova a zá-
stupkyně svazu měst a  obcí 
alena rašková, ředitelka ma-
gistrátu hlavního města prahy 
a zástupkyně asociace krajů čr 
martina Děvěrová, kateřina ka-
ňoková z  Gender consulting a  Jana 
smiggels kavková z fóra 50 %. 

Výsledky

v kategorii krajů se na prvním místě umís-
til Kraj Vysočina, na druhém hlavní město 
praha a na třetím liberecký kraj. v kategorii 
obcí ii. a iii. typu (a městských částí hlavní-
ho města prahy) byla nejlepší městská část 

Praha 22, následována městskou částí pra-
ha 18 a statutárním městem most. v kate-
gorii obcí i. typu zvítězila obec Kamýk nad 
Vltavou, na druhém místě se umístila obec 
otice a na třetím město ralsko.

partnery soutěže byly organizace fórum 
50 %, alternativa 50+ a  Gender con-

sulting. vyhlášení vítězů bylo sou-
částí konference rovné příle-

žitosti, úřad a  veřejný prostor, 
na které mimo vítězů a zástup-
ců partnerských organizací vy-
stoupila také architektka zuza-

na kuldová z institutu plánování 
a  rozvoje hlavního města prahy 

s příspěvkem na téma koncepční pří-
stup při tvorbě veřejného prostoru.

partnerem konference byl i svaz a asociace 
krajů.

odbor strategického rozvoje a koordinace 
veřejné správy MV

kancelář náměstkyně ministra vnitra  
pro řízení sekce veřejné správy

Úřad roku „Půl na půl“  
– respekt k rovným příležitostem má svého vítěze

Dne 9. června 2016 proběhl na ministerstvu vnitra 10. ročník soutěže Úřad roku „půl 
na půl“. ocenění předávala náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy 
Jana vildumetzová v rámci konference rovné příležitosti, úřad a veřejný prostor. 

Vítězové 10. ročníku – 2016

Kraje

1. kraj vysočina 2. Hl. m. praha 3. liberecký kraj

obce II. a III. typu

1. mč praha 22 2. mč praha 18 3. most

obce I. typu

1. kamýk nad vltavou 2. otice 3. ralsko

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
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veřejný prostor užívá mnoho skupin oby-
vatel. Jsou to lidé mladí i staří, zdraví i han-
dicapovaní. lidé pohybující se samostatně 
či ve skupině, lidé s kočárky, s dětmi či se 
psem. Řada osob má při pohybu nejrůz-
nější zavazadla. veřejný prostor užívají 
i lidé pohybující se na kole a lidé vystupu-
jící z prostředků hromadné dopravy nebo 
ze zaparkovaných aut. a mnohdy se všich-
ni tito lidé pohybují po nejrůznějších povr-
ších a v nejrůznějších podmínkách počasí.

aby se veřejná prostranství mohla ozna-
čit za  kvalitní, musí splňovat několik pa-
rametrů. veřejná prostranství by měla 
umožňovat kvalitní pobyt na místě a kva-
litní pohyb v  prostoru, zároveň musí být 
dostupná k  užívání pro všechny skupiny 
obyvatel s  různými omezeními pohybu. 
veřejná prostranství musí být pro všechny 
dobře dostupná a  také dobře prostupná 
všemi směry. Důležité je, aby veřejná pro-
stranství byla bezpečná a  aby představo-

vala zdravé prostředí. veřejné prostory by 
měly mít lidské měřítko a  měly by umož-
ňovat sociální kontakty. každé veřejné 
prostranství by mělo mít vlastní identitu, 
mělo by být jasně identifikovatelné a záro-
veň flexibilní pro proměny dle aktuálních 
potřeb obce.

vytvořit kvalitní veřejný prostor znamená 
vnímat zdánlivé detaily prostranství, které 
jsou ale pro kvalitu pohybu osob klíčové. 
pozornost musí být věnována nejen kva-
litě chodníků, vozovek a vegetace. Je tře-
ba vnímat i  zastávky hromadné dopravy 
a  městský mobiliář či veřejné osvětlení. 
a  pozornost musí být věnována i  zdánli-
vým maličkostem, jako jsou skříně tech-
nické infrastruktury, zábradlí u  zastávek, 
sloupy, stožáry či kabely.
celou problematiku koncepčního pláno-
vání veřejného prostranství hezky shrnuje 
citát francouzského urbanisty a  konzul-
tanta městského plánování Jean – pierre 

charbonneau: „Je poměrně jednoduché 
utratit peníze za  stavbu silnice, ale je pod-
statně náročnější udělat to takovým způso-
bem, aby zároveň vznikl kvalitní veřejný pro-
stor. Je normální, že to vyvolává konflikty, 
protože se musí sladit velmi odlišné zájmové 
skupiny.“ 

každá skupina obyvatel má ve své aktuální 
roli jiné požadavky na podobu veřejného 
prostoru. Jiné potřeby má chodec, jiné 
řidič a  jiné uživatel mHD. odlišné budou 
požadavky rodin s  dětmi, seniorů, vozíč-
kářů a  nevidomých. aby mohl vzniknout 
kvalitní veřejný prostor, je třeba do  jeho 
plánování všechny uvedené skupiny za-
pojit. inspiraci pro zapojení veřejnosti 
nabízí manuál participace v  plánování 
města (dostupné na  adrese: http://www.
iprpraha.cz/manualparticipace). Další in-
spirací pro všechny obce k  uvedenému 
tématu může být brožura manuál tvorby 
veřejných prostranství, kterou vydal ipr  
hl. m. prahy. manuál je dostupný elek-
tronicky a  je mu věnována celá webová 
stránka, vše je k dohledání adrese: http://
manual.iprpraha.cz/cs/manual-tvorby-ve-
rejnych-prostranstvi ).

Mgr. Rudolfína Voleská

Koncepční přístup při tvorbě veřejného prostoru

součástí vyhlášení soutěže Úřad roku – půl na půl, o jejichž výsledcích informujeme 
v předcházejícím článku – byla tedy i konference s názvem rovné příležitosti, úřad  
a veřejný prostor. v rámci konference vystoupila architektka zuzana kuldová z institu-
tu plánování a rozvoje hlavního města prahy (ipr hl. m. prahy), která hovořila o kon-
cepčním přístupu k tvorbě veřejného prostoru.

podobně jako v případě české republiky  
a dalších zemí, které vstoupily do evropské 
unie v roce 2004 a v následujících vlnách 
rozšiřování eu, mají balkánské země také 
možnost seznámit se s mechanismy čerpá-
ní evropských prostředků prostřednictvím 

předvstupních fondů, resp. jednoho inte-
grovaného nástroje ipa (nástroj předvstupní 
pomoci), který nahradil dříve využívané pro-
gramy pHare, saparD a ispa. 
nástroj ipa je členěn do pěti základních 
komponentů:
•	 pomoc	při	transformaci	a	budování	insti-

tucí;
•	 přeshraniční	spolupráce;
•	 regionální	 rozvoj	 (doprava,	 životní	 pro-

středí a hospodářský rozvoj);
•	 rozvoj	 lidských	 zdrojů	 (rozvoj	 lidské-

ho kapitálu a boj proti sociálnímu vy- 
loučení);

•	 rozvoj	venkova.
nicméně rozsah pomoci tohoto nástroje 
jednotlivým zemím je rozlišen do dvou sku-
pin podle jejich stupně evropské integrace:
•	 kandidátské	země	(Turecko,	Albánie,	Čer-

ná Hora, makedonie a srbsko) mohou čer-
pat prostředky v rámci všech pěti kompo-
nentů;

•	 potenciální	kandidátské	země	západního	
balkánu (bosna a Hercegovina, kosovo) 
mohou čerpat prostředky pouze v rámci 
prvních dvou komponentů.

příkladem aktivity české rozvojové agentury 
na příkladu bosny a Hercegoviny je projekt 
Podpora rozvojových oddělení měst-
ských částí a města sarajeva, na kterém 

České rozvojové agentury pomáhají zahraničním  
místním samosprávám

zahraniční rozvojová politika české republiky tradičně směřuje do balkánských zemí, 
které se v současné době nacházejí v předvstupní fázi evropské integrace. místní sa-
mosprávu v těchto zemích lze vnímat jako potenciálního partnera pro zahraniční ak-
tivity českých měst a obcí. 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
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se podílí dceřiná společnost svazu – mezi-
národní poradenské centrum obcí (mepco, 
s. r. o.). projekt je v realizaci od roku 2014  
a je zaměřen na podporu rozvojových aktivit 
města sarajeva a jeho čtyř městských částí, a 
to centar, novi Grad, novo sarajevo a stari 
Grad. smyslem tohoto projektu je přenášet 
české know-how v oblasti strategického a 
projektového řízení, praktického využívání 
evropských finančních prostředků tak, aby 
si sarajevští partneři osvojili tyto zkušenosti 
za své a byli schopni připravovat vlastní pro-
jekty. výstupem projektu je podání pěti pro-

jektových žádostí do jednoho z evropských 
programů.
iniciativa k vytvoření projektu vzešla z míst-
ních subjektů (tj. městských částí) a vzá-
jemné spolupráce s velvyslanectvím české 
republiky v bosně a Hercegovině a českou 
rozvojovou agenturou. projekt je úzce pro-
vázán na čerpání finančních prostředků  
z nástroje předvstupní pomoci a dalších dis-
ponibilních dotačních titulů. 
obecně platí, u tohoto projektu nevyjíma-
je, že města a obce v předvstupních zemích 
usilují o získání relevantních informací, které 

jim umožní posílit regionální rozvoj a kon-
kurenceschopnost. spolupráce s českou 
republikou je žádaná, neboť česká města  
a obce mohou nabídnout svým potenciál-
ním zahraničním partnerům klíčové infor-
mace pro jejich další rozvoj. zcela rozho-
dující, přestože je to často opomíjeno, jsou 
investice do lidského kapitálu, neboť bez 
znalostí projektového managementu není 
možné kvalitním způsobem realizovat pro-
jekty např. infrastrukturního typu.

Ing. Mgr. Adam Vazač
MEPCO

vyhláškou města chrastava jsou stano-
veny případy, ve  kterých je doba noční-
ho klidu stanovena na  dobu kratší, než 
je stanovena zákonem č. 200/1990 sb., 
o  přestupcích. ve  vyhlášce jsou uvedeny 
konkrétní termíny (dny), ve kterých se zá-
konem stanovený rozsah doby nočního 
klidu zkracuje. Jedná se např. o  silvest-
rovskou noc, víkendové noci během let-
ních prázdnin či poslední dubnová noc. 
ve  vyhlášce je dále stanoveno: „Stanovují 
se výjimečné případy, při nichž je doba noč-
ního klidu stanovena dobou kratší… v době 
konání společenských a  kulturních akcí 
pořádaných městem Chrastava je doba 
nočního klidu vymezena dobou od 02:00 
hodin do 06:00 hodin.“ právě toto ustano-
vení bylo podrobeno přezkumu z hlediska 
jeho souladu s ústavním pořádkem a plat-
nými zákony.

Ústavní soud vždy posuzuje napadené 
obecně závazné vyhlášky obcí z  hlediska 
pravomoci obce k vydání obecně závazné 
vyhlášky, dále zkoumá, zda obec při je-
jím vydání nevybočila z  mezí zákonného 
zmocnění, zda nezneužila svoji působnost 
či neporušila zákon, a  konečně v  někte-
rých případech poměřuje obsah obecně 
závazné vyhlášky kritériem „rozumnosti“. 
Ústavní soud ve svém nálezu konstatoval, 
že stanovování výjimek z  doby nočního 
klidu spadá do  působnosti zastupitel-
stva, neboť je mu tato pravomoc výslovně 

svěřena zákonem, a  to ustanovením § 47  
odst. 3 zákona o přestupcích. „Dobou noč-
ního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. 
Obec může obecně závaznou vyhláškou 
nebo rozhodnutím vydaným na  základě 
obecně závazné vyhlášky stanovit vý-
jimečné případy, zejména slavnosti nebo 
obdobné společenské nebo rodinné akce, při 
nichž je doba nočního klidu vymezena do-
bou kratší nebo žádnou.“ (pozn.: s účinností 
od 1. 10. 2016 dozná toto ustanovení změ-
ny v tom směru, že z něj budou odstraněna 
slova „nebo rozhodnutím vydaným na zá-
kladě obecně závazné vyhlášky“). Dále 
Ústavní soud uvedl, že vyhláška byla řádně 
přijata na  zasedání zastupitelstva města. 
následně byla vyvěšena na  úřední desce 
městského úřadu, odkud byla po řádném 
uplynutí patnáctidenní lhůty sňata. Ústav-
ní soud tedy uzavřel, že vyhláška byla při-
jata a  vydána v  mezích Ústavou stanove-
né kompetence a zákonem předepsaným 
způsobem. 

v  rámci posuzování, zda zastupitelstvo při 
vydávání napadeného ustanovení vyhláš-
ky nepostupovalo mimo svou věcnou pů-
sobnost vymezenou mu zákonem, Ústavní 
soud uvedl, že ustanovení § 47 odst. 3 zá-
kona o  přestupcích je třeba interpretovat 
tak, že stanovování kratší nebo žádné doby 
nočního klidu má být vázáno na  případy 
(konkrétní data nebo události), které lze 
více či méně předvídatelně vztáhnout k ur-

čitému konkrétnímu datu. výše uvedené 
ustanovení zákona o  přestupcích jednak 
definuje, v  jaké době je nutné zachovávat 
noční klid, a  jednak obcím umožňuje, aby 
tuto dobu flexibilně upravovaly. výjimečné 
případy, kdy je doba nočního klidu stano-
vena jako kratší či žádná, je tedy třeba vždy 
vymezit konkrétním datem, datovatelným 
obdobím či událostí, jejíž datum je vzhle-
dem k  místním tradicím předvídatelné. 
Ústavní soud k  uvedenému dodal, že „je 
zcela nepraktické, ne-li přímo diskriminační, 
vyhlásit, že doba nočního klidu se stanovuje 
jako kratší v  den určité významné události 
pouze za  podmínky, že oslavu této události 
pořádá konkrétní subjekt.“ 

výše uvedené ustanovení zákona o  pře-
stupcích je nutné také interpretovat v tom 
smyslu, že je třeba v nejvyšší možné míře 
zajistit dodržování veřejného pořádku, 
tedy i nočního klidu, v zákonem vymezené 
a celospolečensky uznávané době. proto je 
třeba dny či okolnosti, kdy je zájem na do-
držení obecně uznávané doby nočního 
klidu převážen zájmem na  udržení míst-
ních tradic a na upevňování mezilidských 
vazeb, vymezit dostatečně určitě a  před-
vídatelně a  neponechávat toto vymezení 
na vůli či libovůli určitého subjektu. 
Ústavní soud uzavřel, že „město Chrastava 
z  věcné působnosti dané § 47 odst. 3 zákona 
o  přestupcích vykročilo tím, že zkrácení doby 
nočního klidu navázalo na dny, kdy se rozhod-
ne uspořádat akci, aniž by zároveň tyto dny 
předem specifikovalo či podrobněji vymezilo 
okolnosti, za nichž k uspořádání akce přistou-
pí, tedy aniž by lidem žijícím v  obci umožnilo 
předvídat počet a  rozložení potenciálně čás-
tečně či úplně probdělých nocí v roce.“
na základě výše uvedeného Ústavní soud 
tedy dospěl k závěru, že předmětné usta-
novení vyhlášky města chrastava, k  za-
bezpečení místních záležitostí veřejného 

Ke stanovení kratší doby nočního klidu

na návrh ministerstva vnitra Ústavní soud zrušil část obecně závazné vyhlášky měs-
ta chrastava č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na ve-
řejných prostranstvích, kterou byla stanovena kratší doba nočního klidu, výjimečné 
případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu kratší, a vymezující 
činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto čin-
ností (dále jen „vyhláška“). Ústavní soud část vyhlášky zrušil z důvodu jejího rozporu  
s principem materiálního právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy české republiky. 
argumentace Ústavního soudu je shrnuta na následujících řádcích.
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pořádku na  veřejných prostranstvích je 
v rozporu s ústavním pořádkem české re-
publiky a ustanovením § 47 odst. 3 zákona 
o přestupcích, a z tohoto důvodu napade-
né ustanovení vyhlášky zrušil.

lze shrnout, že obce jsou oprávněny pro 
výjimečné případy upravit obecně závaz-
nou vyhláškou dobu nočního klidu kratší, 
než stanovuje zákon, a  dokonce i  dobu 
nočního klidu žádnou. Dny, kdy bude doba 

nočního klidu zkrácena, je však nutné 
ve vyhlášce konkrétně uvést buď přesným 
datem (např. noc z 31. 12. na 1. 1.), datova-
telným obdobím (např. velikonoční svát-
ky) či událostí, která je vzhledem k  míst-
ním tradicím předvídatelná (např. festival, 
který se v  obci koná každý rok na  jaře). 
kratší dobu nočního klidu tedy není mož-
né vázat na  události, jejichž konání závisí 
zcela na  uvážení pořadatele takové akce, 
a to bez ohledu na to, zda je pořadatelem 

sama obec, která obecně závaznou vy-
hlášku vydala, či jiný subjekt. Jinými slovy 
řečeno, jestliže je vymezení dnů v  roce, 
ve  kterých je zkrácena doba nočního kli-
du, z pohledu občana obce nepředvídatel-
né, odporuje takové vymezení ustanovení  
§ 47 odst. 3 zákona o přestupcích.

Mgr. Bc. Marie Čeperová 
advokátní koncipient

KVB advokátní kancelář s.r.o.

Vy se ptáte, my odpovídáme

n	Je v souladu se zákonem stanovit v dokumentu 
schváleném radou města Pravidla pro uzavírání 
nájemních smluv ve vlastnictví města podmínku ža-
dateli o byt, popř. novému nájemci tak, aby uzavření 
nájemní smlouvy bylo podmíněno skutečností, že 
nájemce je, nebo se stane občanem obce ve smyslu 
zákona o obcích? 

Je legitimní, aby obec v rámci samostatné působnosti přiměřeně 
zvýhodnila při výběru mezi zájemci o nájem obecního bytu obča-
ny s trvalým pobytem na území této obce a tím uspokojila potřeby 
bydlení svých občanů. ke zvážení nicméně dáváme, zda kritérium 
definované v dotazu nevázat na podmínku trvalého pobytu nebo 
přechodného pobytu na území obce. předem a bez dalšího vyloučit 
z možnosti uzavření nájemní smlouvy okruh dalších obyvatel obce 
(byť nejsou státními občany čr) by totiž mohlo narážet na principy 
unijního práva.

n	Může si strana, která má v zastupitelstvu obce vět-
šinu, odhlasovat zákaz pořizování audiozáznamu 
z jednání zastupitelstva? Nemám jako člen menšino-
vé opozice právo pořizovat záznam pro svoji potře-
bu? Mohu jako zastupitel pořizovat audiozáznam ze 
všech jednání se starostou?

Žádný právní předpis pořizování audiozáznamu z jednání zastupi-
telstva, které je ze zákona veřejné, nezakazuje. nahrávání je tedy 
dovoleno. zastupitelstvo (resp. předsedající) může pořizování zá-
znamu zakázat pouze tehdy, byl-li by jím narušován průběh sa-
motného jednání. osoby, které by se cítily být nahráváním dotčeny 
na svých osobnostních právech, se mohou domáhat ochrany ces-
tou žaloby na ochranu osobnosti.
ve vztahu k jednání s panem starostou dané závěry uplatnit nelze, 
neboť právní úprava s veřejností nepočítá. v tomto tedy již závisí 
možnost nahrávání zásadně na vzájemné domluvě.

n	Jsem druhé volební období v uvolněné funkci. Na vý-
platní pásce mám 25 dnů dovolené, ale na jednom 
ze školení jsem slyšela, že bych měla mít 35 dnů. 
z důvodu, že starosta pracuje i o víkendech. Jak to 
tedy je? 

zákon o  obcích uvolněným členům zastupitelstva obce přizná-
vá nárok na  5 týdnů dovolené. ohledně otázky, zda se týdnem 
rozumí sedm dnů nebo pět dnů (počet pracovních dnů v týdnu) 
neexistuje v právní teorii jednoznačná odpověď. naše právní po-
radna se ale přiklání k  názoru, že týdnem dovolené se pro tyto 
účely rozumí 7 kalendářních dnů, neboť člen zastupitelstva není 

v  pracovním poměru a  svou funkci vykonává 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu. uvolněný člen zastupitelstva obce má tedy podle na-
šeho názoru nárok na 35 dní dovolené ročně.

n	Jaký předpis upravuje situaci, kdy na fyzickou úřední 
desku nelze z důvodu příliš rozsáhlého dokumentu 
tento umístit?

obecnou zákonnou úpravu úřední desky obsahuje správní řád 
v  ustanovení § 26. nicméně povinný rozsah zveřejňování do-
kumentů obecně v  zákoně upraven není. z  názorů minister-
stva vnitra a  z  komentářové literatury vyplývá obecný požada-
vek na  zveřejnění celého obsahu dokumentu na  úřední desce.
obec má ovšem povinnost zveřejňovat dokumenty na úřední des-
ce pouze v  případech, kdy jí to zákon výslovně ukládá. v  těchto 
zvláštních zákonech může být rozsah zveřejnění dokumentu upra-
ven odlišně.

n	Dojde-li výjimečně k překročení zákonné tříměsíční 
lhůty mezi zasedáními zastupitelstva, může být tato 
skutečnost zjištěnou chybou či nedostatkem při pře-
zkoumávání hospodaření obce s následným nega-
tivním dopadem na obec, např. na možnost čerpání 
dotací?  

pokud se zastupitelstvo nesejde do 3 měsíců od konání posledního 
zasedání, jedná se sice o postup neodpovídající zákonu o obcích, 
avšak není s tím bez dalšího spojena jakákoli sankce (pokud doba 
mezi zasedáními nepřesáhne 6 měsíců). 
otázka včasného svolávání zasedání zastupitelstva obecně není 
předmětem přezkoumání hospodaření územních samosprávných 
celků. mohla by se jím stát nicméně např. tehdy, pokud by nesvo-
lání zastupitelstva mělo vliv na  řádnost a  včasnost projednávání 
a schvalování rozpočtových záležitostí.

n	Může se v případě, že je vyhlášeno výběrové řízení 
na obsazení strážníků městské policie, přijmout 
uchazeč splňující veškeré podmínky, aniž by se 
do výběrového řízení přihlásil?

zákon o obecní policii neukládá povinnost vyhlásit výběrové řízení 
na pozice strážníků. v případě, že již je vyhlášeno výběrové řízení, 
bude vhodné se řídit podmínkami, které si město či městská policie 
stanovila, nicméně lze v každém případě uzavřít pracovní smlouvy 
i s tím, kdo se výběrového řízení neúčastnil, případně výběrové ří-
zení zrušit a vyhlásit příp. nové.

dotazy zpracovala advokátní kancelář KVB
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Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů

Hlavním tématem energetické komise byla nová tarifní soustava. 
na jednání byli proto přizváni zástupci energetického regulačního 
úřadu, s nimiž byl kromě uvedeného diskutován také nekalý pří-
stup poskytovatelů energetických služeb zejména vůči seniorům.

Další debatovanou oblastí byla aktuální legislativa, a  to zejmé-
na nový zákon o odpadech a nový zákon o vybraných výrobcích 
s ukončenou životností.

Energetická komise, 1. června 2016, Praha

členové předsednictva komory obcí přijali pozvání starosty karla 
rejchrta a přijeli jednat do božanova. po kontrole úkolů z minulého 
jednání se věnovali tématům, která budou projednávána na před-
sednictvu svazu – viz str. 3–6. nejprve se debatovalo o připravova-
ném projektu centra společných služeb. Úvodní informaci o aktu-
álním stavu podala ředitelka sekce pro projekty a zahraniční vztahy 
Dana beková (viz str. 4). přítomní se dotazovali zejména na smlouvy 
s Dso, udržitelnost projektu a na případnou změnu legislativy (bylo 
by třeba financování Dso ukotvit v zákoně). k dalším podkladovým 
materiálům připraveným na  jednání předsednictva svazu nebyly 
připomínky. 
v další části jednání se přítomní věnovali nové legislativě. Hovořili 
o novele zákona o obcích (požádali o zpracování metodiky), novele 
zákona o zemědělském půdním fondu (již se nebudou hradit po-
platky za vynětí pozemku pod komunikacemi, zmírnily se poplatky 
a nebude se určovat ekonomická váha vlivu, ale jen bonita pozemku 

pro rodinné domy), novele školského zákona, novele zákona o vo-
dách, novele zákona o nkÚ atd. asi nejvíce informací padlo k no-
vele zákona o odpadech. v souvislosti se skládkovacím poplatkem 
budou nově zavedeny recyklační cíle. skládkovací poplatek zůsta-
ne do roku 2023 ve výši 500 kč/tunu při zachování nutnosti třídit. 
po roce 2023 by měly být již kapacity na energetické využití odpa-
du. svaz bude prosazovat, aby byly do novely zákona zapracovány 
i dobrovolné svazky obcí. poplatky za komunální odpad od občanů 
se předpokládá navýšit na 1100 kč. obcím také bude umožněno vy-
bírat od občanů motivační poplatek, který bude určen dle množství 
vyprodukovaného odpadu. právnické osoby a  osoby samostatně 
výdělečné budou muset mít povinně smlouvu se skládkou.
v různém byli členové předsednictva komory mimo jiné informová-
ni, že coopem byl osloven předseda Drahovzal, mají zájem o pod-
pis memoranda se svazem (komorou obcí) – bude projednáno 
na některém z příštích zasedání.

Předsednictvo Komory obcí, 10. června 2016, božanov

Dopravní komise tentokrát zasedala v  administrativním cent-
ru navigačního systému Galileo (Gsa) v  praze, kde se dozvědě-
la informace o  činnosti mateřské evropské kosmické agentury 
a  o  možnostech využití navigačního systému Galileo. zástupci 
ministerstva dopravy seznámili přítomné s realizací kosmických 
aktivit čr v rámci evropské unie a evropské kosmické agentury. 
využití navigačního systému Galileo je součástí implementační-
ho plánu vlády české republiky a ministerstvo dopravy koordinu-
je a kontroluje testování systému a jeho modernizaci. navigační 
systém Galileo bude moci od roku 2020 využívat námořní, letec-

ká a železniční doprava, zemědělství, kartografie, veřejná správa 
a armáda. 
Dopravní komise se dále věnovala výběru mýtného na obchva-
tech obcí, povinné dopravní výuce ve  školách a  možnostem fi-
nancování pro vybudování dopravních hřišť v  obcích. zástupci 
besip a  centra dopravního výzkumu informovali o  naplňování 
cílů národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro rok 
2015 a ředitel Dopravní služby policie české republiky důkladně 
osvětlil zjišťování a prokazování požití omamných látek u řidičů 
motorových vozidel. 

Dopravní komise, 14. června 2016, Praha

členové výboru projednali podkladové materiály na jednání před-
sednictva svazu – viz str. 3–6. ze své podstaty věnovali pozornost 
především zprávě o hospodaření k 31. březnu 2016, neshledali však 
žádných problémů. Dotazy směřovaly pouze k vyššímu čerpání po-
ložky nájemné – hradí se nově měsíc dopředu. v této souvislosti byli 

přítomní informováni také o  připravovaném stěhování kanceláří 
svazu a zasedací místnosti (tedy přesunech v rámci kcp). výbor do-
poručil předsednictvu vzít zprávu o hospodaření na vědomí. ostatní 
podkladové materiály vzali přítomní na vědomí.  po  skončení zase-
dání kontrolního výboru proběhla kontrola pokladny – bez závad.

Kontrolní výbor, 14. června 2016, Praha

Výzvy • nabídky • oznámení
n o z n á m e n í 
vyznáte se v novém dopravním značení po novele vyhlášky?
ministerstvo dopravy zpracovalo brožurku, 
ve které upřesnilo výklad významu někte-
rých dopravních značek po novele vyhlášky 
č. 294/2015 sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích. nej-
větší problémy s aplikací způsobila negativ-

ní mediální kampaň založená na neznalosti 
problematiky. k některým značkám (kruho-
vý objezd, zimní výbava, zákaz vjezdu ná-
kladních automobilů atp.) došlo ze strany 
médií k šíření nepravdivých informací, bez 
ověření na ministerstvu dopravy. z těchto 

důvodů ministerstvo přistoupilo ke zpraco-
vání brožurky, kterou můžou obce dát k dis-
pozici občanům, například na pracovištích 
odborů dopravy. brožuru je možné si stáh-
nout i na našich stránkách v rubrice oblasti 
činnosti  Doprava.
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n v Ý z v a 
Řešíte problém s vodou? zadejte ho účastníkům soutěže pro vodu
předcházení suchu, využití dešťové vody, 
zasakování vody do  půdy a  další situace 
spojené s vodou chce nadace partnerství 
ve spolupráci s firmou nestlé řešit s pomo-
cí mladých kreativců v pátém ročníku sou-
těže pro vodu. Vyzývá obce, školy, firmy, 
neziskové organizace, aby přihlásily 
do  31. srpna své zadání pro soutěžící. 
autoři nejlepších soutěžních řešení pak 
získají ceny nestlé v  podobě finančních 
odměn. podrobnější informace o  soutěži 
a o tom, jak se do ní zapojit, jsou dostupné 
na webu www.soutezprovodu.cz. 
cílem soutěže pro vodu poskytnout šikov-
ným mladým lidem do 30 let možnost pra-
covat na  velmi konkrétních problematic-
kých situacích a vyzkoušet si tak spolupráci 
se zadavateli. výhodou pro zadavatele je 

zase příležitost získat návrh či studii opatře-
ní, které mohou jejich situaci zlepšit. 
podle pravidel soutěže by se zadání měla 
týkat prevence sucha i  povodní, šetrného 
hospodaření s  vodou v  obcích, v  zeměděl-
ské či průmyslové výrobě i úspor pitné vody. 
Šance přihlásit svou problematickou situ-
aci by tedy měly využít například ty obce, 
které bojují s  vyschlými studnami, řeší 
revitalizaci vodního toku nebo chtějí čis-
tit odpadní vodu přírodě blízkým způso-
bem. firmy, školy a další organizace by zase 
po soutěžících mohly žádat návrh úspor pit-
né vody v budově a využití dešťové vody. 

vítězi předchozího ročníku soutěže se 
stali sourozenci františek a  martina bure-
šovi se svou studií hospodaření s  vodou 

v  jihomoravské obci Doubravník, kde 
mají v některých místech vody moc a ně-
kde zase málo. kromě připravenosti obce 
na povodně a komplexních pozemkových 
úprav navrhli proměnu nefunkční požární 
nádrže v  přírodní koupaliště s  kořenovou 
čistírnou, zpřístupnění regulovaného ko-
ryta místního potoka rakovce nebo nové 
vodní plochy na  nevyužitých pozemcích 
v  nivě řeky svratky. Díky úzké spolupráci 
se starostkou obce, které se řešení líbilo, 
je pravděpodobné, že se některé z  prvků 
v budoucnosti realizují.

Kontakt – Nadace Partnerství: 
Adéla Mráčková, PR manažerka soutěže, 
adela.mrackova@nap.cz, 515 903 123,  
721 468 231

n v Ý z v a 
Hasiči, záchranáři a policejní útvary jsou pro irop jednou z priorit.  
Dvě miliardy korun jsou k dispozici
ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje 
další výzvu integrovaného regionálního 
operačního programu. přes dvě miliardy 
korun půjde na podporu stanic základních 
složek integrovaného záchranného sys-
tému. podpora je zaměřena na  výstavby, 
stavební úpravy, úpravy vnějších prostor 
a pořízení vybavení stanice základní slož-
ky integrovaného záchranného systému 
(izs) za  účelem zvýšení odolnosti stanice 

vůči účinkům mimořádné události tak, 
aby mohly plnit své úkoly v  podmínkách 
mimořádné události a byly zajištěny pod-
mínky pro rychlý výjezd složek izs k  mi-
mořádné události.

Příjemci podpory mohou být také obce, 
které zřizují jednotky požární ochrany 
– jednotky sboru dobrovolných hasičů 
kategorie II a  III) podle přílohy zákona 

o  požární ochraně). projekty budou reali-
zovány na  exponovaných územích podle 
přílohy č. 8 specifických pravidel pro ža-
datele a příjemce.
pro žadatele je připraveno přibližně  
1,78 mld. kč z evropského fondu pro regi-
onální rozvoj, národní spolufinancování 
činí max. 314 mil. kč. Žadatelé mohou žá-
dosti o podporu podávat od 1. července 
2016 do 31. prosince 2017.

n r e c e n z e 

Název knihy: katastr nemovitostí
autoři: Daniela Šustrová, petr borovička, Jaroslav Holý
Recenzent: zdeněk mandík
Nakladatelství: Wolters Kluwer

stěží bychom dnes našli město či obec, které by čas od  času 
nenakládaly s nemovitostmi – ať už jde o převod pozemků, by-
tových jednotek, zřizování věcných břemen apod., nebo si při-
nejmenším nechtěly při plánování vlastního rozvoje ujasnit vlast-
nictví nemovitostí na svém území. při všech těchto činnostech se 
neobejdou bez katastru nemovitostí, tedy seznamu, v němž jsou 
informace o nemovitostech vedeny.

přestože je problematika katastru upravena především kata-
strálním zákonem, souvisí velmi úzce s  celou řadou dalších 
právních předpisů. kniha zkušených autorů, zaměstnanců 
českého úřadu zeměměřického a  katastrálního, představuje 
detailního průvodce pro všechny, kteří s  katastrem nemovi-
tostí či katastrálním úřadem přijdou do  styku. čtenář se tak 
dozví nejen jaké nemovitosti (mezi něž se po rekodifikaci sou-
kromého práva počítají nejen pozemky či stavby s nimi spoje-
né, bytové jednotky apod., ale i některá práva) se do katastru 
zapisují, ale také jak probíhá vkladové řízení, jak žádat o  in-
formace z katastru nemovitostí, jak se orientovat v zapsaných 

údajích apod. autoři neza-
pomínají ani na tak specific-
ké činnosti, jako je např. ob-
nova katastrálního operátu.
kniha je vhodně doplněna 
celou řadou ukázek (zejmé-
na zápisů a  map), příkladů 
a  vzorů, vyzdvihnout lze 
také to, že autoři nenechá-
vají čtenáře v  žádném oka-
mžiku na  holičkách – díky 
tomu může snadno zjistit, 
jak v  té které situaci po-
stupovat, jaké podklady 
je třeba mít apod. a  nejde 
vždy jen o  řízení před úřa-
dy, neboť kniha poskytuje 
cenné rady např. i pro výběr dodavatele geometrického plánu. 
samozřejmostí jsou pak odkazy na  příslušnou právní úpravu 
stejně jako výběr aktuální judikatury k dané problematice. 
knihu ocení zejména ti, kteří se problematikou nemovitostí 
a práv s nimi spojených více zabývají, ale i příležitostný čtenář 
řešící konkrétní problém, neboť je i přes své odborné zaměře-
ní psána velmi srozumitelně.
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