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Vážení zástupci obcí, milí kolegové,
jsem přesvědčen, že čas od času se každý 
z  nás ocitá v  situaci, kdy spolurozhodu-
je o  tom, jakým novým směrem se jeho 
obec či město vydá, do jaké oblasti půjdou 
klíčové investice. i  my jsme se začali nad 
tímto zamýšlet a  rozhodli jsme se začít 
naplňovat koncept smart city plzeň. chce-
me se intenzivněji prosazovat jako chytré 
město, zařadit se do  skupiny moderních 
evropských metropolí. 

co to je vlastně smart? tento pojem 
má řadu výkladů, ale z  mého pohledu 
se jedná o  to, aby město nebo obec pro-
střednictvím chytrých řešení vylepšovala 
a  zjednodušovala život svým občanům, 
a to nejen v oblasti komunikace, dopravy, 
ale ve  všech sférách života. panuje před-
stava, že smart = moderní technologie. 
to je ale pravda jen z  části. samozřejmě, 
že ve většině případů lze tyto technologie 
pro zlepšení života občanů využít, vždyť 
k tomu také mají sloužit. musíme je ale vní-
mat pouze jako nástroj k  řešení a ne jako 
cíl. smart zde není pro to, aby se uplat-
nily moderní technologie, ale naopak tyto 
technologie tu jsou proto, aby byl život na-
šich občanů smart. smart tedy nemusí 
být jen využití it, ale též například zlepšení 
přístupnosti úřadů, variabilní doba otevře-
ní školek, vylepšení dětského hřiště apod. 
často panuje představa, že smart je jaká-
si nadstavba a  lze se takovýmito projekty 
zabývat, až když má město nebo obec 
zajištěnu veškerou základní infrastrukturu 
a  služby, tomuto názoru rozumím, přesto 
se domnívám, že smart je vlastně systém. 
už při budování tohoto základu i  v  men-
ších obcích je vhodné s chytrými řešeními 

počítat a  snažit se je uplatňovat. smart 
nemusí být jen města, ale též obce a celé 
regiony. Jako primátor čtvrtého největšího 
města v  republice si uvědomuji, že právě 
velká města musí při naplňování konceptů 
smart city v  tomto převzít částečně zod-
povědnost na  sebe a  připravit chytrá ře-
šení, která budou mít přesah do  regionu. 
o to se také snažíme. 

v plzni jsme se k tomuto projektu postavili 
trochu jinak. místo toho, abychom začali 
vytvořením všeobjímající strategie smart 
city, navázali jsme na už existující moder-
ní a chytrá řešení, definovali jsme základní 
vhodné oblasti a  vytvořili pro ně pracov-
ní skupiny, které navrhují vhodná řešení. 
v  současné době jsme již zavedli několik 
novinek, které usnadňují život našim ob-
čanům. Další projekty připravujeme. po-
kud se mě zeptáte, co už teď nabízí chytré 
město plzeň, je to například wifi zdarma 
na  veřejných prostranstvích, je to také 
naše vlastní aplikace „plzni.to“ umožňují-
cí lidem nahlašovat závady na  městském 
mobiliáři. chytrým řešením je také naše 
aplikace určená pro žádosti o  vyjádření 
k  sítím. v  plzni máme i  rozklikávací roz-
počet, testujeme elektrobusy, využíváme 
biomasu v městské teplárně s kombinova-
nou výrobou tepla a elektřiny. Úspěšná je 
už deset let fungující plzeňská karta, jejíž 
možnosti užití chceme dál rozšiřovat. 

Do  konce roku si vybudujeme svoji síť 
internetu věcí, spustíme model pracující 
s  daty v  dopravě a  simulující různé do-
pravní situace na území plzně. zvažujeme 
instalaci zelených střech městských bu-

dov, zabýváme se myšlenkou energetic-
kého využití kalů z čistírny odpadních vod 
v  městské teplárně. velkou výzvou jsou 
pro nás otevřená data, v práci s nimi jsme 
byli nedávno vyhodnoceni jako druhé 
nejlepší město republiky. za samostatnou 
kapitolu považuji oblast vzdělávání, ak- 
tuálně vytváříme iniciativu smart edu  
plzeň, jež má za  cíl komplexně podporo-
vat rozvoj technického vzdělávání a zajis-
tit provázanost od základní až po vysokou 
školu. 

vážené starostky, vážení starostové, milí 
kolegové, výše uvedené aktivity jsou pou-
ze některými, jež jsme se rozhodli reali-
zovat. o  své zkušenosti se rádi podělíme 
s ostatními městy a obcemi.   

Martin Zrzavecký
primátor statutárního města Plzně
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l	Zkrácení vázací doby  
podmínek nakládání s byty

 1. říjen 2016, Praha
připomínáme, že ministerstvo pro míst-
ní rozvoj přijímá žádosti o  zkrácení vá-
zací doby podmínek nakládání s  byty 
postavenými s  přispěním dotace, která 
byla poskytnuta na  základě rozhodnutí 
o  poskytnutí dotace v  letech 1997–2000. 
k  této legislativní změně významnou 
měrou přispěl i  svaz (byl spoluiniciáto-
rem a  podporovatelem pozměňovacího 
návrhu k  novele zákona o  rozpočtových 
pravidlech v poslanecké sněmovně). lhů-
ty u níže uvedených programů se zkracují 
z 20 na 10 let.
•	 Program	podpory	 výstavby	nájemních	

bytů a technické infrastruktury pro rok 
1997, 1998, 1999

•	 Program	podpory	 výstavby	nájemních	
bytů a technické infrastruktury pro rok 
2000

•	 Program	podpory	 výstavby	nájemních	
bytů a  bytů v  domech pro důchodce 
pro oblasti postižené záplavami v  le-
tech 1997 a 1998

Žádosti podané v  rámci tohoto oznámení 
musí obsahovat identifikaci žadatele, název 
a číslo akce. Žadatel k žádosti připojí kopii 
rozhodnutí o poskytnutí dotace (včetně pří-
loh) a kopii zástavní smlouvy spolu s výpi-
sem z katastru nemovitostí, který není starší 
než tři měsíce, pokud zároveň žádá o výmaz 
zástavního práva. Žadatel doručí žádost 
včetně příloh do  podatelny ministerstva 
pro místní rozvoj (odbor 
politiky bydlení, kontakt-
ní osoba ing. Hana musi-
lová, vedoucí odd., tel.: 
224  864  414). za  přijetí 
žádosti je považováno 
razítko podatelny mini-
sterstva s  datem doru-
čení.
Dodáváme, že možnost 
zkrácení vázací lhůty již 
delší dobu platí také pro 
některé další programy, 
jejich celkový přehled 
najdete na  stránkách 
www.mmr.cz v  záložce 
Územní a bytová politi-
ka  bytová politika  
Dotace a programy.

l	V pražské zoologické zahradě 
soutěžily děti Za udržitelný 
svět 

 3. říjen 2016, Praha
v  říjnu se v  zoo praha konala společná 
akce charity čr, svazu a pražské zoo urče-
ná pro děti a seniory. měla název „za udr-
žitelný svět“ a  byla o  tom, jaké problémy 
spojují běžná česká města a obce a  jejich 

obyvatele s jejich protějšky v rozvojových 
zemích. událost byla financována z  pro-
středků české rozvojové agentury a minis-
terstva zahraničních věcí čr. i když počasí 
nepřálo, dětská zoo v praze se vcelku za-
plnila. barvy svazu hájila členka předsed-
nictva a  starostka Jílového u  prahy květa 

Halanová, která vystoupila s  úvodním 
slovem. v něm ocenila, že se do zoo sjely 
nejen děti z pražských škol, i když sluníčko 
nesvítí. podle ní právě schopnost nedat se 
je předpokladem udržitelného světa. 

leitmotivem celého dne pak bylo, jak to mají 
lidé v rozvojovém světě. Díky virtuální reali-
tě se účastníci akce například podívali na to, 
jak to vypadá v uprchlickém táboře. všechny 
týmy přitom byly vybaveny mapkou, infor-
macemi a  putovaly po  jednotlivých stano-
vištích. zde zazněly informace o vybraných 
tématech, jako je nedostatek vody ve světě, 
epidemie a nemoci, potravinová bezpečnost 
atd. rovněž bylo možné ochutnat pochutiny 
z celého světa včetně fair trade či se dozvě-
dět něco nového o záchranných projektech 
pražské zoo. Děti si vyzkoušely také časov-
ku s nošením vody. schválně, kdo myslíte, že 
vodu, i když soutěžně, nosil častěji? Děvčata 
nebo chlapci? a  kdo častěji znal odpověď 
na otázky, kde je sídlo osn či kolik je států 
na  světě? i  tyto dotazy zazněly na  stáncích 
v rámci akce „za udržitelný svět“. 

l	Šťastné stáří očima dětí
 4. říjen 2016, Praha
Již po sedmé byli v pražských emauzích vy-
hlášeni vítězové výtvarné soutěže Šťastné 
stáří očima dětí. ceny dětem předali náměs-
tek ministryně práce a sociálních věcí petr kr-
čál, prezident asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb čr Jiří Horecký, akademický malíř 
kristian kodet a  výkonný ředitel kanceláře 

svazu Dan Jiránek. 

o vítězích rozhodla od-
borná porota, ve které 
zasedli odborníci a zá-
stupci vyhlašovatelů 
i  partnerů projektu. 
vítězkou kategorie do   
pěti let se stala kate-
řina Šestáková z  mŠ 
velechvín s  obrázkem 
s  názvem „s  babičkou 
paseme kozy“. v  ka-
tegorii 6–10 let získali 
první místo hned dva 
autoři – kristýna Dvo-
řáková a viktor pikálek 
se zuŠ praha 8. Jejich 
práce nese shodný 



název „můj pradědeček“. v  kategorii 11 až  
15 let uspěla s prací nazvanou „zlatý pod-
zim života“ natálie Jankásková ze zŠ lodě-
nice. vítězkou kategorie fotografie je ka-
teřina kubičková s fotografií „setkání dvou 
generací“. 

Již druhým rokem se soutěžilo i  v  kategorii 
dětí se zdravotním postižením, kde zvítězil 
13letý David Šafařík ze zŠ pro tělesné po-
stižené opava s  dílem „idyla na  zahrádce“. 
zvláštní ocenění získali žáci ze zuŠ Jedovnice 
za dílo nazvané „fotoalbum“. soutěž Šťastné 
stáří očima dětí má také speciální kategorii 
– cenu veřejnosti. Její vítězkou se stala 8letá 
riana veselíková ze zuŠ trnkova, brno.

celostátní výtvarná soutěž pro předškol-
ní děti, žáky základních škol a  víceletých 
gymnázií v  čr ve  věku do  15 let „Šťastné 
stáří očima dětí“ se během let stala již ja-
kousi tradicí. každý rok tak děti z  celé re-
publiky malují či fotografují, a tím znázor-
ňují svoje představy o šťastném stáří. tyto 
výtvory pak žijí dále svým životem. z  ví-
tězných prací vzniká výstava, která putuje 
po  celé české republice, ostatní díla míří 
do domovů pro seniory a domovů s pečo-
vatelskou službou. projekt je součástí týd-
ne sociálních služeb.

l	Regionální provozovatelé  
i samosprávy chtějí národní 
zpravodajský pořad

 11. říjen 2016, Kyjov
představitelé svazu a  asociace regionál-
ních a  lokálních televizí (arlt) podepsali 
memorandum o  spolupráci a  podpoře ak-
tivit, které se dají považovat za  společné. 
Jde především o dlouhodobou snahu arlt 
připravovat a vysílat národní zpravodajský 
pořad z  příspěvků regionálních provozo-
vatelů. podle slov františka lukla je přiro-
zeným zájmem svazu mít kvalitní partnery 
ve  všech regionech, kteří budou schopní 
reálně, věcně a  profesionálně zpracová-
vat komunální témata. občané mají právo 
na  přístup nejen ke  kvalitnímu zpravodaj-
skému servisu z  globálního světa, ale také 

na  informace a  souvislosti, které se týkají 
každodenního života v  kterékoliv části re-
publiky.

předseda arlt Jan Dudek při podpisu 
zdůraznil, že svaz reprezentuje význam-
nou část tuzemské samosprávy a  jeho 
členové tvoří politicky velmi barevnou 
společnost. to vytváří podmínky pro ko-
rektní a  parciálními zájmy nezatíženou 
spolupráci. podle Dudka je tedy svaz lo-
gickým partnerem pro regionální provo-

zovatele, protože ti dokážou poskytnout 
přiměřený komunikační prostor nejen 
pro témata místních samospráv, ale i pro 
spolkový a neziskový sektor. oba partneři 
se mimo jiné shodli, že je nutné uskuteč-
nit společné jednání s ministerstvem pro 
místní rozvoj. právě z rozpočtu tohoto mi-
nisterstva by totiž v  budoucnosti mohly 
jít prostředky na dofinancování regionál-
ního zpravodajství menších provozovate-
lů televizního vysílání.

l	Česká a čínská města chtějí 
spolupracovat

 12. říjen 2016, Praha
prohlubování česko-čínských vztahů 
v  hospodářské, akademické, vědecko-
-výzkumné, společenské i  kulturní ob-

lasti bylo důvodem podpisu 
memoranda o  spolupráci při 
podpoře česko-čínských vzta-
hů. v praze ho podepsaly svaz 
měst a obcí čr s new silk road 
institute prague. nejde o  pro-
stý dokument, ale o  konkrétní 
aktivity, které mají pomoci ší-
řit myšlenku spolupráce mezi 
zeměmi evropy a asie a hledat 
nové cesty a  způsob komuni-
kace v  rámci konceptu nové 

Hedvábné stezky (new silk road). obě 
organizace plánují na příští rok společné 
akce na  podporu česko-čínské spoluprá-
ce a rozvoje nových projektů.

předseda svazu františek lukl při pod-
pisu memoranda podotkl, že z  pohledu 
samospráv je důležité hledat vhodné sub-
jekty pro spolupráci v číně a jako správný 
moravák hned dodal, že si umí představit 
konkrétní spolupráci např. v  oblasti vi-
nařství. prezident new silk road institute 
prague Jan kohout zase vyzdvihl důle-
žitost osobních vazeb při rozvíjející se 
spolupráci, proto města a obce považuje 
za  důležité partnery. společné projekty 
by mohly napomoci cestovnímu ruchu, 
ale i  v  dalších oblastech, jelikož čína je 
stále na  vzestupu jak na  politické, tak 
i ekonomické úrovni.  

obě organizace v  rámci konceptu nové 
Hedvábné stezky chtějí organizovat spo-
lečné akce, navazovat a  rozvíjet vztahy 
mezi místními samosprávami, vzdělá-
vat zastupitele a  pracovníky měst a  obcí 
v  oblasti lepšího porozumění číně atd. 
Jednou z prvních akcí by měl být seminář 
navazující na projekt lepší města. na něm 
by se mimo jiné měly sdílet příklady no-
vých technologií či dobré praxe českých  
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Vyjádření ministra financí k alokaci finančních prostředků  
na opravy místních komunikací pro MMR

na  konci září jsme požádali minstra fi-
nancí andreje babiše, aby dal více peněz 
do rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj 
na opravy místních komunikací, které jsou 
v  žalostném stavu a  pro obce neexistují 
evropské dotační tituly na  jejich opravy. 
Jediné dotace, které byly na opravy míst-
ních komunikací v  loňském roce poskyto-
vány, poskytovalo právě toto ministerstvo. 

Jednalo se o dotační titul „podpora obnovy 
místních komunikací“ v rámci podprogra-
mu „podpora obnovy a  rozvoje venkova“. 
Dotační titul se týkal obcí do  3000 oby-
vatel a  celková alokace činila 200 mil. kč.  

výše dotace na  jeden projekt činila max. 
1 mil. kč a dosahovala max. 50 % uznatel-
ných nákladů. ministryně pro místní roz-
voj karla Šlechtová v  médiích uvedla, že 
finanční možnosti ministerstva jsou na rok 
2017 limitovány, a  že na  opravy místních 
komunikací se nepodařilo vyjednat navý-
šení rozpočtu ministerstva kvůli jiným pri-
oritám vlády. 

ve  své odpovědi to rozporoval ministr 
financí, který uvedl vývoj celkové aloka-
ce finančních prostředků podprogramu 
„podpora obnovy a rozvoje venkova“ v po-
sledních letech. od  roku 2014 docházelo 

k postupnému posilování alokace podpro-
gramu. v  roce 2014 se jednalo o  100 mil. 
kč, v roce 2015 o 200 mil. kč a v roce 2016 
o  375 mil. kč. pro rok 2017 je ve  státním 
rozpočtu navržena částka tohoto podpro-
gramu ve  výši 500 mil. Kč. rozhodnutí 
o alokaci finančních prostředků do jednot-
livých dotačních programů či podprogra-
mů je tak plně v  kompetenci samotného 
ministerstva. více se dočtete v  odpovědi 
ministra financí na našich webových strán-
kách v rubrice oblasti činnosti  Doprava.

Ing. Jana Chládková
legislativně-právní sekce Kanceláře Svazu

a čínských měst, které by mohly samosprá-
vy v  obou zemích vzájemně inspirovat. 
akce by se měla uskutečnit na jaře 2017.

l	Stát by měl dát jasný rámec 
podpory cestovního ruchu

 18. říjen 2016, Praha
cestovní ruch je třeba finančně podporovat 
i  z  národních zdrojů, zvlášť když to nejde 
z nynějšího programového období. na tom 

se mimo jiné shodl předseda 
svazu františek lukl s  předsta-
vitelkami svazu obchodu a  ces-
tovního ruchu čr alexandrou 
rudyšarovou a martou nováko-
vou. schůzka navázala na  dříve 
uzavřené memorandum o  spo-
lupráci. mimo jiné na ní zaznělo, 
že evropské směrnice, které se 
musí zavést do české legislativy, 
je třeba implementovat ve  sho-
dě a  rozumně tak, 
aby to tuzemskému 

cestovnímu ruchu pomohlo. 

mluvilo se také o zákonu o ces-
tovním ruchu, k  němuž je pří-
slušné ministerstvo pro místní 
rozvoj skeptické. františek lukl 
uvedl, že nepotřebujeme pa-
pír pro papír, je však dobré dát 
na  vědomí pravidla, s  jakou 
podporou a  při jakém postupu 

lze ze strany státu počítat. oba svazy se 
tak shodují, že by bylo vhodné uzákonit 
podmínky na  podporu cestovního ruchu 
ze strany veřejných prostředků. shoda pa-
nuje i v tom, že na transpozici evropských 
směrnic z oblasti cestovního ruchu do čes-
ké legislativy začne pracovat odborná 
skupina. v  ní budou zástupci sočr i  sva-
zu. v plánu jsou také společné konference 
a  jiné akce nejen pro veřejnost zaměřené 
na cestovní ruch.



čtvrtek 19. a pátek 20. ledna 2017, brno Výstaviště

legislativní smršť. tak starostové často označují kreativitu tuzemských zákonodárců. na akcích, které 
pořádá svaz, mimo jiné říkají: „kdo se v tom má vyznat? sotva se jeden právní předpis naučíme, pře-
stane platit a musíme pracovat podle nového znění.“ 

na časté změny legislativy a potřeby starostů, zastupitelů, tajemníků a dalších pracovníků úřadů rea-
guje právní konference svazu. Druhý ročník se pod záštitou ministra spravedlnosti roberta pelikána 
uskuteční na brněnském výstavišti v rámci veletrhu reGiontour. akce, které se při 1. ročníku zúčastnilo na 300 lidí, má za cíl 
informovat o aktuálním dění v právní oblasti a nastínit plánované záměry. má také zdůraznit, na co si dát pozor, aby představitelé 
samospráv postupovali podle platné legislativy. 

Program

snahou svazu je program právní konference připravit na míru městům a obcím. Debatovat se tak bude o veřejných zakázkách 
a veřejném pořádku, majetku obcí a dalších aktuálních tématech. mimo jiné se dá čekat přednáška a diskuse o veřejném opatrov-
nictví, registru smluv, registru přestupků a novém zákoně, který danou oblast od letošního října upravuje. chybět by neměla ani 
pracovně-právní oblast počínaje zákoníkem práce přes zákon o úřednících. Účastníci akce by se rovněž měli dozvědět, jaká práva 
a povinnosti má obec jako vlastník bytů či pozemních komunikací. a i když je téma „právo“ oblast velmi složitá, nabízí se v duchu 
veselých teček na konci hlavních televizních zpráv s nadsázkou říci: „chybět nebudou ani zvířátka.“ ano, skutečně mají být součás-
tí programu právní konference. chystaný bod s pracovním názvem „zvířata v obci i u sousedů“ se zaměří na právní problematiku 
chovu zvířat a možných problémů z toho vzniklých.    

Ceny (včetně slevy)

výše účastnických poplatků závisí na čase zaplacení. Jednoduše platí, čím dříve, tím méně. benefitem bez časového omezení je 
volná vstupenka na veletrh regiontour. vychází z faktu, že se právní konference koná přímo na brněnském výstavišti (bvv) v pa-
vilonu e.  
•	 Člen	Svazu			 1 331	Kč	(včetně	DPH)
•	 Nečlen		 2 057	Kč	(včetně	DPH)

Při včasné registraci do 9. prosince 2016 bude poskytnuta sleva ve výši 121 Kč/osoba včetně DPh. 

budoucnost (s ohlédnutím)

právní konference je dvoudenní akce s prezentacemi, vystoupeními a diskusí. svaz má záměr pořádat ji každý rok. Je si přitom 
dobře vědom, že různých konferencí zaměřených na právo je mnoho a je tak těžké vybrat si. proto vám to chce organizace, která 
hájí zájmy samospráv a představuje 80 % obyvatel čr, usnadnit. s plným vědomím a pokorou říká, že svazová akce zaměřená jen 
a pouze na legislativu je pouze jedna. nejenže u ní platí, že každý správný starosta je v době, kdy se koná, v brně. pravdou také je, 
že na právní konferenci informace podávající odborníci na slovo vzatí ze soudů, ministerstev, úřadů a renomovaných advokátních 
kanceláří. Jednoduše lidé, kteří mají velké právní povědomí, teoretické znalosti práva včetně jeho historie a praktické zkušenosti 
s realizací práva, jeho vymáháním a tím, jaký se dá očekávat vývoj. proto se dá doporučit: 

Přijeďte v lednu do Brna na Právní konferenci.

Kde budou starostové a legislativci v lednu?
V brně na PRÁVNÍ KoNFERENCI
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Ilustrační foto z 1. ročníku Právní konference, která se konala v květnu 2016.
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Předsednictvo Svazu

pŘeDseDnic t vo sva zu JeDnalo 21. Ř íJna 2016 v pr a ze

předsednictvo svazu mělo 
na  pořadu jednání přes 
dvacet bodů, řada témat 
se otevřela ještě v  různém. 
po  kontrole úkolů byl nejpr-
ve schválen vstup do  svazu 
dvěma novým členům, člen-
ská základna tedy k říjnu čítá 
2673 měst a  obcí s  počtem 
obyvatel přes 8 280 000. 

následovalo projednání ma-
teriálů ekonomické pova-
hy. předně to byla zpráva 
o hospodaření svazu k 30. září 2016, k níž podrobné komentáře 
připravila ředitelka ekonomické sekce kanceláře svazu Domini-
ka Jadrná. předsednictvo ocenilo kvalitně vypracované podklady 
a  vzalo zprávu na  vědomí bez připomínek. v  souvislosti s  prove-
denými stavebními pracemi spojenými se stěhováním velké zase-
dací místnosti zpět do prvního patra kcp, s náklady vynaloženými 
na obnovu softwarového vybavení počítačů, provozem právní po-
radny, ale také s vydáním publikace národní dotační programy pro 
obce pak byly projednány a posléze schváleny úpravy svazového 
rozpočtu pro rok 2016, a to jak v příjmové, tak i výdajové části, tedy 
s nulovým dopadem na výsledky hospodaření. 

velkou pozornost věnovali přítomní Návrhu rozpočtu svazu 
na rok 2017, který reflektuje požadavky vycházející ze svazových 
priorit pro období 2015–2017 a reaguje také na rozhodnutí začle-
nit kancelář pro projekty a vzdělávání v rámci změny organizační 
struktury zpět do  kanceláře svazu (konkrétně do  sekce pro pro-
jekty a  zahraniční vztahy). rozpočet je opět sestaven jako vyrov-
naný s tím, že plánovaný schodek (7 091 440 kč) je kryt převodem 
z  rezervního fondu svazu. schodek vychází z  činnosti kanceláře 
svazu v  rámci provozních vý-
dajů, ale výrazně ho ovlivňují 
také výdaje na  mezinárodní 
aktivity svazu. předsednictvo 
po  projednání některých dal-
ších položek doporučilo návrh 
rozpočtu ke schválení radě. 

v  další části jednání byli pří-
tomní informováni o  aktivi- 
tách spojených s  realizací 
projektu Centra společných 
služeb – viz samostatný člá- 
nek na str. 19 a také s myšlen-
kou realizovat projekt center 
místní zaměstnanosti. potře-
ba řešit tuto problematiku vy-
plynula z již ukončeného pro-
jektu na podporu meziobecní 
spolupráce, kdy se 26 území 
při volbě tzv. volitelného té-

matu vyslovilo právě pro téma řešení zaměstnanosti z místní úrov-
ně. v uplynulých dvou letech proběhla celá řada jednání a ukázalo 
se, že záměr řešit veškeré otázky spojené se zaměstnaností z úrov-
ně obcí podporuje i ministerstvo práce a sociálních věcí, Hospodář-
ská komora, asociace místního a  středního podnikání, technická 
univerzita liberec a další. zatím však s takto pojímanou problema-
tikou nejsou v čr, na rozdíl od jiných zemí, žádné zkušenosti. k to-
muto tématu se rozvinula poměrně široká diskuse, při které mimo 
jiné zaznělo, že takováto aktivita svým způsobem supluje činnost 
úřadů práce, nicméně mnohde by ji uvítali. spolupráce úřadů práce 
s obcemi je v různých krajích různá, někde spolu dobře komunikují, 
jinde je tomu právě naopak. předsednictvo se proto shodlo na tom, 
že průzkum o tom, jaký zájem o zapojení se do takového projektu 
by byl ze strany starostů, bude proveden při cfk a dle výsledku se 
pak bude dále jednat.            

na  vědomí vzali členové předsednictva informaci o  realizaci 
svazových aktivit v  oblasti mezinárodní spolupráce, po  organi-
zační, finanční a  obsahové stránce zhodnotili právní konferen-
ci, která se konala v  květnu 2016 a  své pokračování bude mít 

Hosty jednání byli Milan Rusnák a Kristýna 
Bučková, kteří představili přínosy projektu Lepší 
města pro samosprávy, seznámili přítomné s vý-
stupy I. fáze projektu a nastínili jeho harmono-
gram. Projekt Lepší města je projektem svazové 
Komory statutárních měst, který schválila na 
svém červencovém zasedání.

Jednání Předsednictva se zúčastnili i zástupci 
skupiny ČEZ v čele s předsedou představen-
stva a generálním ředitelem Kamilem Čer-
mákem. Ten prezentoval aktivity ČEZ v rámci 
projektu Lepší města, do kterého je skupina 
ČEZ také zapojena. Je jedním z hlavních part-
nerů, jelikož energetika je klíčovým tématem 
pro další rozvoj měst a obcí a tedy i stěžejní 
částí Smart Cities projektů. 



v  lednu roku 2017 – viz avizo na  str. 5, a  zabývali se přípravou  
Xv. sněmu svazu. ten se bude konat ve dnech 18. a 19. května 2017 
v  plzni. průběh sněmu bude v  podstatě standardní, schválit však 
bude třeba také změnu stanov svazu a  Jednacího řádu sněmu, 
a to v důsledku navrženého nového způsobu nominací členů rady 
z řad komory měst a komory obcí. návrh priorit další činnosti svazu 
bude předsednictvu předložen v dubnu 2017.

informace byla podána také k dotazníkovému šetření na vytíženost 
uvolněných členů zastupitelstva, které na základě podnětu a před-
loženému návrhu členky předsednictva květy Halanové provedla 
kancelář svazu. Dotazník zpracovala do elektronické podoby, od-
povědělo na něj přes dva a půl tisíce respondentů. odpovědi byly 
zpracovány, s uceleným vyhodnocením tohoto pracovně-právního 
dotazníku budou seznámeni účastníci právní konference, která se 
koná v lednu 2017.   

na programu jednání předsednictva svazu nechyběla pochopitel-
ně ani legislativní témata. asi největší diskuse se rozvinula ohled-
ně zákona o  rozpočtové odpovědnosti, který prošel poslaneckou 
sněmovnou. starostové však jednoznačně říkají – stát nemůže 
zasahovat do  samosprávné činnosti obcí, limity pro zadlužová-
ní ať si stát stanoví sám pro sebe – podrobněji k celé problematice  
viz str. 9, 10. předsednictvo proto doporučilo soustředit se na pro-
jednávání zákona v senátu. 
z dalších legislativních norem byly projednávány: 
•	 Zákon	 o  přestupcích	 –	 výjimky	 z  doby	 nočního	 klidu	 mohou	

obce nově stanovit pouze formou obecně závazné vyhlášky – viz 
INS č. 10/2016, str. 10.

•	 Zákon	o odpadech	–	Svaz	k tomuto	zákonu	vyjádřil	celou	řadu	
připomínek, přičemž největší problém spatřuje v navržené, na-
prosto neadekvátní, výši skládkovacího poplatku.

•	 Novela	zákona	o obcích	–	konkrétně	změny,	které	přináší	v od-
měňování členů zastupitelstva. novela upravuje poskytování mi-
mořádných odměn, jež nyní vypláceny být nemohly, nově tedy 
ano, ale jejich výše má být limitovaná. finanční komise svazu 
s  možností vyplácet mimořádné odměny nesouhlasí, navrhuje 

navýšení měsíčních odměn zastupitelů, a  to ve  výši 20 %. 
členové předsednictva mimo jiné poukazovali na fakt – kon-
trast, že odpovědnost zastupitelů za škodu limitována není, 
odměny ale být mají. 
projednáváno bylo také navrhované zvyšování poplatků 
za kopírování dokumentů na úřadech a v dalších budovách 
sloužících k veřejným účelům (knihovny, muzea…). svaz ja-
kékoliv navyšování poplatků, které by v důsledku zatížily jak 
obce, tak občany, odmítá.

předsednictvo svazu bylo seznámeno se záměrem připravit 
a  realizovat projekt „obec – řádný hospodář“. tento pro-

jekt by měl volně navázat na dva již svazem realizované projekty 
– vzdělaný zastupitel a odpovědný zastupitel, které byly ze strany 
obcí hodnoceny velmi pozitivně a v jejichž rámci byla také vydává-
na příručka pro zastupitele. tento projekt by tedy měl pokračovat 
ve vzdělávacích a poradenských aktivitách. operační program za-
městnanost umožňuje získat 100% dotaci, což by znamenalo nulo-
vou finanční účast ze strany svazu. projekt by byl realizován opět 
po dobu tří let. cílem je zefektivnit výkon veřejné správy a snížit rizi-
ko platební neschopnosti územní samosprávy, a to právě díky zvý-
šení odbornosti a specializace představitelů a zaměstnanců obcí. 
předsednictvo doporučil radě schválit přípravu projektové žádosti 
a ředitelce sekce pro projekty uložilo vypracovat projektový záměr 
a projektovou žádost.   

v  závěrečné části jednání byly schváleny termíny zasedání rady 
a  předsednictva v  roce 2017 – viz tabulka, uděleny záštity svazu 
(mimo jiné bylo konstatováno, že organizátor akce, které byla po-
skytnuta záštita, by měl zajistit umístění svazového banneru v sále), 
bylo schváleno podepsání memoranda o  spolupráci se svazem 
českých a  moravských spotřebních družstev a  přijata rezignace 
petra kulhánka na členství ve správní radě nadačního fondu. mís-
topředseda svazu petr kulhánek byl jmenován do správní rady in-
stitutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí.  

Lenka Zgrajová

Termíny jednání Rady a Předsednictva svazu v roce 2017
Rada svazu (pátek) Předsednictvo svazu (pátek)

20. a 21. dubna 2017
výsledky hospodaření  

za r. 2016
příprava Xv. sněmu

27. ledna 2017
příprava krajských setkání

7. dubna 2017
výsledky hospodaření za rok 2016

příprava Xv. sněmu
23. června 2017

rozbor hospodaření k 31. březnu 2017

3. listopadu 2017
rozbor hospodaření  

k 31. březnu, k 30. červnu 
a k 30. září 2017

rozpočet na rok 2018

22. září 2017
rozbor hospodaření k 30. červnu 2017

20. října 2017
rozbor hospodaření k 30. září 2017

8. prosince 2017
rozbor hospodaření k 30. září 2017

rozpočet na rok 2018
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MŽP s prosbou starostům: Připomeňte i ve své obci, 
že každý kotel na tuhá paliva napojený na vytápění 
domu musí projít do konce roku revizí   
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených 
na teplovodní soustavu ústředního vytápění 
domu mají podle platného zákona o ochraně 
ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kte-
rou musí splnit do 31. prosince letošního roku.  
Do tohoto termínu musí každý spalovací zdroj 
na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený 
na radiátory projít kontrolou technického stavu 
a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může 
úřad města nebo obce s rozšířenou působností 
vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodrže-
ní povinnosti čeká domácnosti postih až do výše  
20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné 
revizi kotle zopakovat.

Lokální vytápění domácností na pevná paliva se 
s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v ČR vý-
znamně podílí na nadlimitních koncentracích zne-
čišťujících látek v ovzduší, a to zejména v lidských 
sídlech. Stará a neudržovaná lokální topeniště pro-
dukují výrazně více prachu, na který se váže i kar-

cinogenní benzo(a)pyren. Na znečištění ovzduší 
benzo(a)pyrenem se tyto zdroje podílejí místně až 
z 90 %. Pravidelnými revizemi kotlů můžeme do-
cílit snížení množství prachu v našem ovzduší až 
o tisíce tun.  

Povinné revize kotlů  
Do konce letošního roku má projít prohlídkou od-
hadem přes půl milionu topenišť. Kontroly se dle 
zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná za-
řízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním 
okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo 
jiná pevná paliva v rodinných domech určených 
k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro 
krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory 
a s tepelným příkonem od 10 kW výše. Zmíněný zá-
kon o ochraně ovzduší (č. 201/2012) říká, že první 
revize vašeho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 
a pak každé dva roky. Cílem povinných revizí do-
mácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, 
hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v kaž-
dé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém 
stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem 
určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí 
a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným 
kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány 
v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona 
o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisíciná-
sobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného 
benzo(a)pyrenu.

Jak sehnat revizního technika
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce 
daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl po-
skytnout kontakt na příslušného proškoleného 

technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hle-
dání kontaktu můžete využít i internetový seznam 
techniků, který vede Asociace podniků topenář-
ské techniky, najdete jej zde: http://www.aptt.cz/
opravneni-ozo.php. Seznam vznikl po dohodě 
mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR, která jej 
zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské tech-
niky. Další seznam revizních techniků, který vede 
Klastr Česká peleta, je k dispozici také zde: http://
www.topenaridotace.cz/.

Jak bude kontrola Probíhat
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně 
celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednot-
ku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, 
co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kont-
roly revizní technici poskytnou další poradenskou 
a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k za-
jištění dalšího bezproblémového a hospodárného 
provozu (např. eliminování nadměrného kouře 
a šetření nákladů na palivo), případně další opat-

ření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci 
nebo doplnění otopné soustavy o regulační prvky, 
akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Zá-
kladní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je 
individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje 
se mezi 600–1500 Kč, záleží především na dojez-
dové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé 
revize vám technik vystaví doklad o kontrole, kte-
rým se prokážete při případné výzvě z úřadu. Jak 

vypadá doklad o kontrole technického stavu kotle 
a další informace, najdete zde: http://www.mzp.cz/
cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni.

září 2022: zákaz Provozu kotlů  
1. a 2. eMisní třídy
Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu pro-
středí, tedy nejnižších emisních tříd, skončil už 
před dvěma lety. Od roku 2018 můžou být na trh 
uváděny jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Od 1. 1. 
2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh 
splňovat ekodesign. A od září 2022 dle zákona 
o ochraně ovzduší nebude možné ani provozovat 
kotle nejnižších emisních tříd, tzn. první a druhé. 
Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 
50 tisíc korun. 

kotlíkové dotace oPŽP 2014–2020
V roce 2014 se MŽP podařilo vyjednat u Evropské 
komise 9 miliard korun na financování výměny 
kotlů přímo v domácnostech. Z dotace je mož-

né získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel. 
V roce 2016 putovaly k občanům první 3 miliardy 
korun. Další výzva na výměny kotlů, bude vyhláše-
na v průběhu roku 2017. Žádosti administrují kraj-
ské úřady. Více informací o kotlíkových dotacích: 
https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/.

Povinné revize ze zákona o ochraně ovzduší, celorepublikové kotlíkové dota-
ce financované z OPŽP 2014–2020, zákaz provozu těch nejstarších kotlů v roce 
2022 a kontroly spalovaného materiálu přímo v domácnostech zaměřené 
na dnes nepostihnutelné notorické znečišťovatele ovzduší – to jsou 4 kroky  
Ministerstva životního prostředí k lepšímu ovzduší v České republice.

4 kroky MŽP pro lepší ovzduší 

K dispozici jsou vám materiály MŽP na http://www.mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu, kde  
najdete nejenom textové informace, ale i leták určený přímo občanům, který můžete distribuovat 
ve vašich obcích popř. vše využít jako materiály na obecní web či pro obecní periodika. Díky těmto 
informacím se občané nedostanou do případných potíží při kontrole povinností, které jim ukládá 
zákon. MŽP se zároveň snaží zdůrazňovat, co je cílem těchto povinných revizí a dalších opatření. Je to 
ochrana všech zodpovědných občanů a budoucích generací před nepříznivými vlivy látek vypouště-
ných do ovzduší ze starých a neekologických kotlů, které naše obce i města každoročně zamořují.     

Pomozte nám distribuovat informace o výše uvedených povinnostech i ve vašich obcích.



MŽP s prosbou starostům: Připomeňte i ve své obci, 
že každý kotel na tuhá paliva napojený na vytápění 
domu musí projít do konce roku revizí   
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených 
na teplovodní soustavu ústředního vytápění 
domu mají podle platného zákona o ochraně 
ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kte-
rou musí splnit do 31. prosince letošního roku.  
Do tohoto termínu musí každý spalovací zdroj 
na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený 
na radiátory projít kontrolou technického stavu 
a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může 
úřad města nebo obce s rozšířenou působností 
vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodrže-
ní povinnosti čeká domácnosti postih až do výše  
20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné 
revizi kotle zopakovat.

Lokální vytápění domácností na pevná paliva se 
s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v ČR vý-
znamně podílí na nadlimitních koncentracích zne-
čišťujících látek v ovzduší, a to zejména v lidských 
sídlech. Stará a neudržovaná lokální topeniště pro-
dukují výrazně více prachu, na který se váže i kar-

cinogenní benzo(a)pyren. Na znečištění ovzduší 
benzo(a)pyrenem se tyto zdroje podílejí místně až 
z 90 %. Pravidelnými revizemi kotlů můžeme do-
cílit snížení množství prachu v našem ovzduší až 
o tisíce tun.  

Povinné revize kotlů  
Do konce letošního roku má projít prohlídkou od-
hadem přes půl milionu topenišť. Kontroly se dle 
zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná za-
řízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním 
okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo 
jiná pevná paliva v rodinných domech určených 
k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro 
krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory 
a s tepelným příkonem od 10 kW výše. Zmíněný zá-
kon o ochraně ovzduší (č. 201/2012) říká, že první 
revize vašeho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 
a pak každé dva roky. Cílem povinných revizí do-
mácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, 
hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v kaž-
dé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém 
stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem 
určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí 
a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným 
kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány 
v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona 
o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisíciná-
sobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného 
benzo(a)pyrenu.

Jak sehnat revizního technika
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce 
daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl po-
skytnout kontakt na příslušného proškoleného 

technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hle-
dání kontaktu můžete využít i internetový seznam 
techniků, který vede Asociace podniků topenář-
ské techniky, najdete jej zde: http://www.aptt.cz/
opravneni-ozo.php. Seznam vznikl po dohodě 
mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR, která jej 
zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské tech-
niky. Další seznam revizních techniků, který vede 
Klastr Česká peleta, je k dispozici také zde: http://
www.topenaridotace.cz/.

Jak bude kontrola Probíhat
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně 
celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednot-
ku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, 
co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kont-
roly revizní technici poskytnou další poradenskou 
a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k za-
jištění dalšího bezproblémového a hospodárného 
provozu (např. eliminování nadměrného kouře 
a šetření nákladů na palivo), případně další opat-

ření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci 
nebo doplnění otopné soustavy o regulační prvky, 
akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Zá-
kladní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je 
individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje 
se mezi 600–1500 Kč, záleží především na dojez-
dové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé 
revize vám technik vystaví doklad o kontrole, kte-
rým se prokážete při případné výzvě z úřadu. Jak 

vypadá doklad o kontrole technického stavu kotle 
a další informace, najdete zde: http://www.mzp.cz/
cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni.

září 2022: zákaz Provozu kotlů  
1. a 2. eMisní třídy
Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu pro-
středí, tedy nejnižších emisních tříd, skončil už 
před dvěma lety. Od roku 2018 můžou být na trh 
uváděny jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Od 1. 1. 
2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh 
splňovat ekodesign. A od září 2022 dle zákona 
o ochraně ovzduší nebude možné ani provozovat 
kotle nejnižších emisních tříd, tzn. první a druhé. 
Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 
50 tisíc korun. 

kotlíkové dotace oPŽP 2014–2020
V roce 2014 se MŽP podařilo vyjednat u Evropské 
komise 9 miliard korun na financování výměny 
kotlů přímo v domácnostech. Z dotace je mož-

né získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel. 
V roce 2016 putovaly k občanům první 3 miliardy 
korun. Další výzva na výměny kotlů, bude vyhláše-
na v průběhu roku 2017. Žádosti administrují kraj-
ské úřady. Více informací o kotlíkových dotacích: 
https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/.

Povinné revize ze zákona o ochraně ovzduší, celorepublikové kotlíkové dota-
ce financované z OPŽP 2014–2020, zákaz provozu těch nejstarších kotlů v roce 
2022 a kontroly spalovaného materiálu přímo v domácnostech zaměřené 
na dnes nepostihnutelné notorické znečišťovatele ovzduší – to jsou 4 kroky  
Ministerstva životního prostředí k lepšímu ovzduší v České republice.

4 kroky MŽP pro lepší ovzduší 

K dispozici jsou vám materiály MŽP na http://www.mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu, kde  
najdete nejenom textové informace, ale i leták určený přímo občanům, který můžete distribuovat 
ve vašich obcích popř. vše využít jako materiály na obecní web či pro obecní periodika. Díky těmto 
informacím se občané nedostanou do případných potíží při kontrole povinností, které jim ukládá 
zákon. MŽP se zároveň snaží zdůrazňovat, co je cílem těchto povinných revizí a dalších opatření. Je to 
ochrana všech zodpovědných občanů a budoucích generací před nepříznivými vlivy látek vypouště-
ných do ovzduší ze starých a neekologických kotlů, které naše obce i města každoročně zamořují.     

Pomozte nám distribuovat informace o výše uvedených povinnostech i ve vašich obcích.

Informujeme

Finanční ústava sněmovnou neprošla, rozpočtovou  
odpovědnost ale schválila běžným zákonem

bez ústavního zákona je ale běžný dopro-
vodný zákon – zákon o  pravidlech roz-
počtové odpovědnosti, do  kterého je na-
vrhováno přesunutí úpravy, protiústavní. 
omezuje totiž právo obcí volně nakládat 
s  majetkem. ve  své podstatě by jim zne-
možnil nakládat s  podílem z  daní, který 
je výlučným a  nezcizitelným majetkem 
územního samosprávného celku. návrh je 
navíc v rozporu i s evropskou chartou míst-
ních samospráv, kde v článku 9, odst. 1 sto-
jí: „místní společenství mají v rámci hospo-
dářské politiky státu právo na  přiměřené 
vlastní finanční zdroje, se kterými mohou 
v rámci svých pravomocí volně nakládat.“ 
Úprava rozpočtové odpovědnosti „běž-
ným“ zákonem bez ústavní změny proto 
skutečně vede k  pochybnostem o  ústav-
nosti takového řešení.

finanční komise svazu, v  které byl návrh 
zákona projednáván, se vyslovila jedno-
značně pro to, aby svaz dluhovou brzdu 
nepodpořil, a  to ani v  případě, že by tzv. 
finanční ústava přijata byla. stejně tak roz-
hodlo i předsednictvo svazu, které zaseda-
lo 21. října 2016. zásadně tedy nesouhlasilo 
s tím, aby „běžným“ zákonem byly územně 
samosprávným celkům stanovovány sank-
ce. tento postup považuje za nepřiměřený 
zásah do  ústavou garantovaného práva 
na  samosprávu. vypadá to, že návrh jako 
takový chce samosprávy „trestat“ za špat-
né hospodaření státu, aniž by bral v potaz, 
že právě obce v  celém veřejném sektoru 
nejlépe hospodaří. nad úroveň 60 % prů-
měru příjmů za  poslední čtyři kalendářní 
roky bylo v roce 2015 zadluženo 445 obcí, 
což je zhruba 7 % samospráv v  české re-
publice. navrhovaná regulace by se tak tý-

kala naprostého minima měst a obcí a její 
smysl tak není jasný. 

v  případě, že návrh zákona schválí senát, 
budou pravidla rozpočtové odpovědnosti 
účinná od  1. ledna 2018. rozpočtová od-
povědnost vyvolá změny dalších zákonů, 
například malých rozpočtových pravi-
del (zákon č. 250/2000 sb., o  rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů), které 
výrazně zvýší administrativní náročnost 
obcí. tato novela je částí čtrnáctou sně-
movního tisku 413 a její účinnost je navr-
žena již od 1. ledna 2017. mimo rozpočto-
vou zodpovědnost obsahuje i další změny, 
které významným způsobem zkomplikují 
život obcím, jejich příspěvkovkám, svaz-
kům obcí ale i krajům. Jedná se především 
o  požadavek umístění návrhu rozpočto-
vého opatření před jejím projednáním 
alespoň 15 dnů předem na  úřední desce 
obcí. po jeho schválení musí být zase roz-
počtové opatření zveřejněno na  úřed-
ní desce. to se týká i  svazku obcí, kde to 
musí být zveřejněno na úředních deskách 
všech členských obcí. u  krajů je to téměř 
neřešitelné – u každého kraje existují stov-
ky rozpočtových opatření v  souvislosti se 
státními dotacemi na  regionální školství, 
na sociální služby apod. 

výčet hlavních změn zák. č. 250/2000 sb.: 

1. rozpočtový výhled se bude nazývat 
střednědobým výhledem rozpočtu 
(dále svr)

2. sVR bude schvalovat zastupitelstvo, 
návrh srv se bude zveřejňovat na úřed-
ní desce a webu obce nejméně 15 dnů 
před projednáním na  zasedání zastu-

pitelstva. schválený srv musí být zve-
řejněn do  30 dnů na  webu obce/kraje 
a na úřední desce musí být zveřejněno 
oznámení o  jeho zveřejnění a  přístup-
nosti (nahlédnutí do  listinné podoby); 
toto zveřejnění musí trvat až do schvá-
lení nového svr. obdobným způso-
bem se bude zveřejňovat:
•	 rozpočet	a jeho	návrh,	
•	 rozpočtové	opatření,	
•	 pravidla	rozpočtového	provizoria,
•	 závěrečný	účet	a jeho	návrh.

3. v  případě uplatnění opatření rozpoč-
tové odpovědnosti novela stanovuje 
limity. měsíční výdaje Úsc stanovené 
v  pravidlech rozpočtového provizo-
ria nesmí překročit jednu dvanácti-
nu výdajů rozpočtu schváleného pro 
předchozí rozpočtový rok. tyto limity 
způsobí problémy ve  financování pře-
devším sezónní činnosti obcí, které 
i přesto, že budou mít na účtu dostatek 
finančních prostředků, nebudou moci 
zaplatit svým dodavatelům, například 
za  úklid sněhu, nákup paliva na  zimu 
či zajištění financování příspěvkových 
organizací, které mají sezonní výkyvy 
v tržbách. nedodržení měsíčního limitu 
1/12 výdajů minulého roku je navrhová-
no k  vyhodnocení jako správní delikt. 
v široké náplni činnosti obcí je měsíční 
limit výdajů nesmyslný a nedodržitelný 
v praxi. 

obdobně budou nová pravidla platit 
pro příspěvkové organizace. příspěvko-
vá organizace bude sestavovat rozpočet 
a  střednědobý výhled rozpočtu a  dávat 
ho ke  schválení svému zřizovateli a  rov-
něž zveřejňovat na  svých internetových 
stránkách a  na  stránkách svého zřizova-
tele. stejně tak i  dobrovolné svazky obcí 
a  regionální rady regionu soudržnosti. 
Nezveřejnění střednědobého výhledu 
rozpočtu nebo jeho návrhu, pravidel 
provizoria nebo jejich návrhu, rozpoč-
tu nebo jeho návrhu, rozpočtového 
opatření nebo jeho návrhu, závěrečné-
ho účtu nebo jeho návrhu bude správ-
ním deliktem. 
všechny tyto nové povinnosti přinášejí 
vysokou administrativní zátěž obcím, pří-
spěvkovým organizacím i  dobrovolným 

o 5 % sdílených daní by měla přijít každá obec, jejíž zadluženost by byla vyšší než 60 % 
průměrného příjmu za poslední čtyři roky. s tím počítal vládní návrh ústavního zákona 
proti nadměrnému zadlužování, který byl 19. října 2016 projednáván v poslanecké 
sněmovně. vládní koalice však potřebnou kvalifikovanou většinu pro jeho schválení 
nenašla. proti návrhu se vyslovil např. předseda rozpočtového výboru václav votava 
s tím, že ústavní zákon má být obecný, nemají být do něho zaváděny konkrétní pa-
rametry. rozpočtová odpovědnost byla přesunuta do běžného zákona o pravidlech 
rozpočtové odpovědnosti, který však sněmovna schválila, spolu se změnou malých 
rozpočtových pravidel. To ale považujeme za protiústavní. pokud úpravu schválí 
senát, přibude obcím další administrativa a omezení pravomocí volně nakládat se 
svými finančními prostředky. 
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svazkům obcí. přitom jde pouze o  for-
mální záležitosti, které nikterak nemohou 
přispět ke  zlepšení hospodaření těchto 
subjektů a  informační přínos pro občana 
není tak významný a  aktuální (např. kvůli 
prováděným rozpočtovým opatřením), jak 
předkladatel předpokládá. 

navíc pokud se podíváme na  výsledky 
hospodaření obcí a jejich zadlužení, zjistí-
me, že problém s  dluhy má nanejvýš 500 
obcí (4 statutární města), a  to ani ne tak 
velký (dluhy kryjí peníze na účtech). přes-
to se významně zpřísňují rozpočtová pra-
vidla pro Úsc. Důvody tohoto kroku nám 

zůstávají utajeny. přesto věříme ve zdravý 
rozum. novela míří do senátu a svaz dou-
fá, že se podaří vysvětlit důvody odmítavé-
ho stanoviska a  dojde k  zamítnutí tohoto 
nesmyslného zákona.

Ing. Jana Chládková
legislativní a právní sekce Kanceláře Svazu

obcí se EET netýká, ale: 

podle § 12 odst. 1 písm. b) a  c) zákona  
č. 112/2016 sb., o  evidenci tržeb, nejsou 
evidovanou tržbou tržby územního sa-
mosprávního celku a  příspěvkové organi-
zace. pokud tedy prodejnu či pohostinství 
provozuje obec, elektronická evidence tr-
žeb se jí netýká. nicméně evidence tržeb 
se týká obchodních společností zřizova-
ných Úsc. Pokud tedy např. prodejnu, 
restauraci, hotel atp. provozuje obec 
prostřednictvím jí zřízené obchodní 
společnosti, pak se na ní EET vztahuje.

spolků se EET netýká,  
ale opět je tu „ale“:

obdobně je tomu i u místních spolků. podle 
ustanovení § 12, odst. 3 písm. h) jsou tržby 
z  drobné vedlejší podnikatelské činnosti 
veřejně prospěšných poplatníků (spolků, 
hasičů, tělovýchovných organizací apod.) 
vyloučeny z  evidence tržeb. totéž se týká 
i spolků dobrovolných hasičů zřízených obcí, 
jejichž tržby jsou vyloučeny z  eet podle § 
12, odst. 1, písm. b) a c) zákona. i zde je však 
jedno veliké ale. i když v zákoně o tom není 
nikde ani zmínka, Generální finanční ředitel-
ství stanovilo hranici příjmů (upozorňujeme, 
že se nejedná o zisk) 175 000 kč. To zname-

ná, že spolky budou muset zavést EET, 
pokud jejich příjmy z drobné vedlejší čin-
nosti budou vyšší než 175 000 Kč za rok. 
Jak došla finanční správa k  této hranici pří-
jmů a  proč, vysvětluje ve  své metodice na   
str. 15. metodika je uveřejněna na webu sva-
zu a na stránkách finanční správy, speciálně 
zřízených pro eet: http://www.eltrzby.cz/.  
naleznete zde i odpovědi na nejčastější do-
tazy. obce i další subjekty se mohou rovněž 
obracet na  infolinku s  konkrétními dotazy, 
na které jim odpoví proškolení zaměstnanci 
finanční správy.

metodika GfŘ říká, že hlavním důvodem je 
ta skutečnost, že drobná vedlejší podnika-
telská činnost není nikde explicitně defino-
vána, resp. jedná se o neurčitý právní pojem. 
proto bude správce daně při posuzování 
drobné vedlejší podnikatelské činnosti ve-
řejně prospěšných poplatníků postupovat 
následovně: „O  příjem z  drobné vedlejší čin-
nosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. 
h) ZoET bude jednat v případě, že veřejně pro-
spěšný poplatník v  roce, jež předchází roku, 
ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost 
evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnos-
ti, neměl příjem/výnos z této činnosti vyšší než  
175  000 Kč, nebo tyto příjmy činily méně než 
5 % z  celkových příjmů/výnosů veřejně pro-
spěšného poplatníka za sledované období.“ 

hranice 175 000 Kč je  
přinejmenším velmi diskutabilní

stanovená hranice 175 tisíc kč je ale příliš 
nízká. v podstatě stačí, aby spolek uspořádal 
během roku několik kulturních akcí či plesů 
a bude mít povinnost evidovat tržby. z obcí 
se ozývají hlasy, že eet je spolu s navýšením 
autorských poplatků (osa) další „rána“ kul-
turnímu a společenskému životu na venko-
vě. občané, kteří se zdarma a  ve  svém vol-
ném čase zabývají spolkovou činností (hasiči, 
myslivci, fotbalisti/sportovci, turisté, matky 
s dětmi atp.), ve které se věnují prospěšným 
činnostem, jako je práce s dětmi a mládeží, 
zvažují, zda budou kulturní akce vůbec pořá-
dat. peníze, které je zavedení eet bude stát, 
administrativní a časová náročnost i neocho-
ta vzít na sebe další odpovědnost z „dobro-
volnictví“ jsou důvody, proč už společenské 
akce nebude chtít na  venkově nikdo dělat. 
pryč je doba, kdy lidé chodili z  práce ve  tři 
hodiny odpoledne, takže každou hodinku 
volného času budou raději věnovat rodině 
a odpočinku než evidování tržeb. 
obce proto legitimně požadují, aby bylo re-
spektováno ustanovení § 12, odst. 3 písm. h),  
které říká, že tržby z drobné vedlejší podni-
katelské činnosti veřejně prospěšných po-
platníků jsou z  evidence tržeb vyloučeny. 
stanovení hranice 175 000 kč finanční sprá-
vou nerespektuje zákonem jasně stanovené 
osvobození. Jako velmi krajní možnost je 
akceptovatelné, aby finanční správou stano-
vená hranice 175 000 kč byla čistým ziskem, 
nikoli příjmem. 

Ing. Jana Chládková
legislativní a právní sekce Kanceláře Svazu

obce, příspěvkové organizace, místní spolky a EET 

elektronická evidence tržeb byla zavedena zákonem č. 112/2016 sb., o evidenci tr-
žeb. první skupina podnikatelů začne své tržby evidovat od 1. prosince 2016. Jedná se  
o subjekty podnikající v ubytovacích a stravovacích službách. zákon říká ve svém  
§ 12, že obcí a místních spolků se eet netýká. to samé v prvopočátku říkala i finanční 
správa, ale všechno má své velké „ale“!

Prezident podepsal novelu zákona  
o pozemních komunikacích!
prezident miloš zeman podepsal novelu 
zákona o  pozemních komunikacích, kte-
rá napravuje dvě chyby novely zákona 
o  pozemních komunikacích účinné od   
31. prosince 2015. Jednalo se o nemožnost 
podélného umísťování vedení technické 
infrastruktury, např. kanalizace, v  zasta-

věném a  zastavitelném území do  tělesa 
pozemních komunikací (dálnice a  silnice 
i., ii. a  iii. třídy) vyjma místních komuni-
kací. Druhým problémem bylo převedení 
působnosti speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací na všech-
ny obce. před novelou zákona tuto agen-

du vykonávaly obce iii. typu (orp). návrh 
novely zákona o pozemních komunikacích 
zpracoval svaz společně s  ministerstvem 
dopravy. Účinnost je navržena 30. den 
po  vyhlášení ve  sbírce zákonů, předpo-
kládáme tedy zhruba v polovině prosince 
tohoto roku.



PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ S  ELEKTROODPADEM POCHÁZEJÍCÍM 
Z OBECNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
(aneb proč a jak správně naložit s dosloužilými lampami veřejného osvětlení)

Současný stav:
Průběžnou analýzou bylo zjištěno, že některé obce předávají použitá osvětlovací zařízení montážním 
společnostem, které je opravují, popřípadě z nich sestavují jiná osvětlovací zařízení a tato repasovaná svítidla 
nabízejí k dalšímu prodeji.

Takové jednání obcí i  montážních fi rem je však v  rozporu s  platnou elektroodpadovou legislativou. Obce 
i  montážní společnosti se vystavují riziku správního postihu a  uložení pokuty Inspekcí životního prostředí 
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Z pohledu zákona:
Použitá osvětlovací zařízení z obecních systémů veřejného osvětlení představují ve smyslu zákona o odpadech 
elektrozařízení podléhající zpětnému odběru, resp. elektroodpad podléhající oddělenému sběru („Elektroodpad“).

Zákon o odpadech původcům odpadu (tedy i obcím) obecně stanoví povinnost zjistit, zda osoba, které jsou 
předávány odpady, je k jejich převzetí oprávněna. V případě, že se osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být 
odpad vůbec předán.

Původce Elektroodpadu (obec) je povinen Elektroodpad převést do vlastnictví pouze buď přímo zpracovateli 
nebo výrobcům osvětlovacích zařízení, resp. příslušnému kolektivnímu systému, a  to za  účelem zpětného 
odběru/odděleného sběru, aby byla zajištěna ekologická likvidace tohoto Elektroodpadu.

Za předpokladu, kdy montážní společnost, které je Elektroodpad předáván, není zároveň držitelem souhlasu 
k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů vydaného příslušným krajským 
úřadem, dochází k  porušení podmínek zákona o  odpadech pro nakládání s  Elektroodpadem, a  obce se tak 
vystavují riziku správního postihu a udělení pokuty Inspekcí.

Montážní společnost, která přebírá použitá elektrozařízení za účelem jejich opravy či úpravy a dalšího prodeje, 
bude s největší pravděpodobností osobou, která provádí tzv. přípravu k opětovnému použití, a tedy nakládá 
s odpadem. Příprava k opětovnému použití s sebou přitom přináší zákonné požadavky na osoby vyvíjející danou 
činnost, zejména povinnost dodržovat ustanovení odpadové legislativy a technických předpisů (ES, prohlášení 
o shodě, CE označení) a další povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů.

Nepoctivé montážní fi rmy navíc získávají z  elektrospotřebičů jen snadno zpeněžitelné suroviny a  zbytek, 
obsahující často nebezpečné látky, končí běžně na černých skládkách či je zlikvidován jiným neekologickým 
způsobem.

Obcím i montážním společnostem hrozí v případě výše popsaného nezákonného postupu pokuta až do výše 
10 000 000 Kč.  

Správná cesta:
Pokud právě řešíte, co s elektroodpadem z veřejného osvětlení, kontaktujte kolektivní systém 
EKOLAMP. Zdarma zajistí odvoz do zpracovatelského zařízení, které je oprávněno provádět 
demontáž a  následnou likvidaci elektroodpadu. V  případě, že jste smluvním partnerem 
EKOLAMPu, získáte navíc fi nanční odměnu ve výši 3 Kč za každý odevzdaný kilogram svítidel.

Kontakt na obchodní oddělení: tel: 277 775 101, e-mail: obchod@ekolamp.cz

m
yslím

eekologicky

C M Y K
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podle ředitele odboru odpadů mŽp Jaro-
slava manharta je do budoucna nutné do-
držet odpadovou hierarchii, aby se produ-

kovaný odpad znovu využíval ještě ve větší 
míře a  bylo tak podpořeno oběhové hos-
podářství. „Největším motivem pro změnu 
zákona o odpadech je nakládání s komunál-
ními odpady. V  ČR je sto osmdesát skládek 
a  většina z  nich funguje pouze na  odpady 
jiného druhu. Základním přínosem je odklo-
nění odpadů, přímá úspora na  výdajích při 
nakládání s  nimi, redukce skleníkových ply-
nů, ale také prevence havárií,“ uvedl v rámci 
diskuse manhart. budoucí vývoj podle něj 
přinese také nová pracovní místa zaměře-
ná na  zpracování odpadu, který by byl při 
současné legislativní úpravě zaskládkován. 
Jako jeden z klíčových faktorů pro omezení 
tuzemského skládkování vidí ekonomický 
parametr v  podobě navýšení skládkovací-
ho poplatku. snaha o zvýšení poplatků vy-
chází ze zahraniční zkušenosti. zafungova-
lo to například v Dánsku, nizozemí a dalších 
vyspělých zemích. s  rostoucím poplatkem 
se množství odpadu snižuje. 

zástupci odpadového sektoru a obcí pova-
žují za klíčové, aby byl detailně popsán do-
pad novelizace na obce a další zúčastněné 
subjekty. „Současný návrh zákona vnímám 
pozitivně, protože je mnohem kvalitnější, než 
byl návrh v  mezirezortním řízení, a  nyní již 

obsahuje konkrétní recyklační cíle. Nicméně 
výhrady mám k  funkčnosti. Není dostateč-
ně do  detailu popsán postup ekonomických 

nástrojů v porovnání s realitou,“ řekl v rámci 
diskuse petr Havelka, ředitel české asocia-
ce odpadového hospodářství čr. pohled 
obcí přidal i  výkonný ředitel kanceláře 
svazu Dan Jiránek: „Úspěch novely bude zá-
viset na tom, jak bude nastavena míra regu-
lace pro obce, zda volně či přísněji. Musíme 
zohlednit příjmy obyvatel, to jak bydlí, jaký 
mají příjem či opravdu třídí. Přísná regulace 
se nám nelíbí z důvodu, že není možné přesně 
určit, co má být narýsováno. Naopak pokud 
bude regulace volnější, tak to občané začnou 
obcházet, jak je tak u nás zvykem.“ 

Třídíme kvalitně,  
ale bude to stačit?

Účastníci diskuse se 
shodli, že český systém 
dosahuje v  porovná-
ní s  ostatními zeměmi 
eu velmi dobré úrovně, 
nová legislativa ovšem 
musí vyřešit dosažení 
cílů nastavených evrop-
skou unií a  především 
určit, jak bude naklá-
dáno s  odpadem, kte-
rý již nebude možné 

skládkovat. „ČR je jedna z  nejrespektova-
nějších zemí v  EU, co se týče systémů sbě-
ru, třídění a  recyklace obalových odpadů, 
jeho transparentnosti a  nastavení pod-
mínek pro zúčastněné subjekty. Z  pohle-
du ekonoma představuje výzvu zejména 
navýšení efektivity systému ve  městech se  
100 000 až 1 000 000 obyvatel. V  Evropě 
ovšem nalezneme řadu systémů, které ani 
zdaleka nedosahují nákladové efektivity ČR 
v této oblasti,“ zhodnotil český systém aleš 
rod, ředitel centra ekonomických a  trž-
ních analýz (ceta).

novela zákona o odpadech reaguje na na-
stavené cíle eu v  oblasti recyklace třídě-
ného a komunálního odpadu. pro úspěch 
plánovaného zákazu skládkování bude, 
podle účastníků diskuse, klíčové i  udrže-
ní a  další navýšení současné vysoké míry 
třídění obyvatel. „Před námi všemi je ještě 
spousta práce. I  když v  porovnání s  rokem 
2000 se nám ve spolupráci s obcemi podařilo 
zvednout míru účasti obyvatel na  třídění ze 
zhruba 30 na  aktuálních 72 procent, stále 
máme před sebou dlouhou cestu. Naším 
cílem je míru třídění odpadů dále navýšit 
a  pomoci tak splnit náročné recyklační cíle. 
Nezbytná je ovšem aktivní spolupráce oby-
vatel, které si velmi vážíme,“ dodal lukáš 
Grolmus, ředitel oddělení komunikace 
společnosti eko-kom, a. s.

Energetické využití odpadu  
jako řešení?

pro budoucí úspěch systému bude také 
nastavení podmínek pro druhotné zpra-
cování či energetické využití odpadu, což 
bude klíčové zejména po nastání platnosti 
zákazu skládkování. „Považuji za nutné pře-
jít na  vyšší stupeň odpadového hospodář-

vývoj v oblasti odpadového hospodářství je v české republice na velmi dobré úrovni 
a jeho kvalita mnohdy převyšuje standard vyspělých zemí evropské unie. stále je však 
potřeba pracovat a i přes připravující se legislativní změny čeká tuzemské prostředí 
několik kroků vedoucích k ideálnímu stavu. a přechod z odpadového na oběhové je 
k tomu tou nejlepší cestou. to jsou klíčové závěry, na kterých se 11. října 2016 shodli 
účastníci diskusního setkání institutu pro veřejnou diskusi na téma „co přinese pláno-
vaný zákaz skládkování v roce 2024?“

Přechod z odpadového na oběhové hospodářství je jedinou 
cestou. Legislativní změna je krokem vpřed.
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ství. Odpad je zdrojem a má své energetické 
využití, tudíž má nezastupitelné místo v mo-
derním odpadovém hospodářství. A  může 
být také náhradou primárních paliv,“ uvedl 
Dalibor roik, manažer programu Wte spo-
lečnosti čez, a. s. případné vybudování 
kapacit na  energetické využití odpadu 
podle něj bude záviset na  legislativních 
podmínkách, ekonomické návratnosti in-
vestic a  spolupráci jednotlivých subjektů 
v  odpadovém odvětví. česká republika 
bude, i  při současném naplnění recyklač-
ních cílů u komunálního odpadu a snížení 
skládkování na 10 procent, potřebovat za-
řízení na energetické využití odpadu o ob-
jemu 1,7 mil. tun. po sečtení všech součas-

ných i  plánovaných projektů tak čr stále 
chybí zařízení o  objemu cca 600-800 tis. 
tun. „Energetické využití má v  této oblasti 
výraznou pozici a je potřeba analyzovat po-
třeby pro rozšíření jeho kapacit. Energetické 
zdroje jsou dnes například cementárny, kde 
se zpracování odpadu dlouhodobě využívá, 
a  jsou tu i  další, kde by se s  odpadem dalo 
pracovat,“ dodal k možnému využití odpa-
du petr Havelka.

zákon o  odpadech aktuálně vstupuje 
do legislativního procesu. podle účastníků 
diskuse český odpadový sektor potřebuje 
kvalitativní změnu, kterou aktuální znění 
novely zákona jistě představuje. „Naším cí-

lem je se co nejvíce pokusit o schválení záko-
na, a pokud se to nestane teď, tak se sejdeme 
za dva roky a bude to zdlouhavé. Kvalitativní 
změnu potřebujeme a je o ni zájem na všech 
úrovních,“ uzavřel Jan mraček, předseda 
výboru pro Žp Hospodářské komory čr.

Diskusní setkání na téma „co přinese pláno-
vaný zákaz skládkování v  roce 2024“ pořá-
dal institut pro veřejnou diskusi (ivD). part-
nerem diskusního setkání byly společnosti 
eko-kom, a. s., a čez, a. s. záštitu převzalo 
ministerstvo životního prostředí čr, Hos-
podářská komora čr a také náš svaz.

čerpáno z tiskové zprávy IVD

v roce 2015 bylo v české republice v pro-
vozu zhruba 480 muzeí, galerií a  památ-
níků. tyto subjekty dále provozovaly 340 
poboček. 78 % všech muzeí zřizuje stát 
a veřejná správa, z toho obce a města pro-
vozují cca 250. i tam se může objevit pro-
blém s  plánovanými „paušálními“ poplat-
ky za kopírování ve veřejných budovách či 
se zvyšováním platů ve veřejném sektoru.

předseda svazu františek lukl při jednání 
poukázal na  fakt, že zaměstnancům ve-
řejné správy, tedy i  měst a  obcí, se mají 
na  základě rozhodnutí vlády od  letošní-
ho listopadu zvýšit o  4 % platové tarify. 
Dlouhá léta stagnující příspěvek na  pře-
nesenou působnost, tedy na  činnosti, 
které města a  obce vykonávají za  stát, 
přitom stát valorizoval jen o 1 %. svaz při-

tom dlouhodobě požaduje, aby se přímo 
do  Ústavy po  vzoru zahraničních úprav 
zakotvila povinnost, že případné rozšíře-
ní povinností měst a obcí musí vždy pro-
vázet zvýšení rozpočtových prostředků. 
svaz apeluje na  vládu, aby na  valorizaci 
platů ve  veřejném sektoru myslela vždy 

včas a zohledňovala ji v přípravě rozpoč-
tu na další rok.

problém s  valorizací platů ve  veřejném 
sektoru se týká i galerií a muzeí, uvedl také 
předseda asociace muzeí a  galerií české 
republiky ondřej Dostál. tu kromě toho 
„trápí“ i  ministerstvem kultury připravo-
vaný registr muzeí. systém je to potřeb-
ný, nicméně měl by vznikat na  základě 
reálných možností, podmínek a  potřeb 
muzeí. mimo jiné by měl být efektivním 
marketingovým nástrojem a  zohledňovat 
reálnou cenu a výkon muzeí. složité to je 
i s registrem smluv. nelze si představit, že 
by se měly zveřejňovat například smlouvy 
o zápůjčkách muzejních exponátů. Jak by 
se pak dala zajistit bezpečnost převozu 
cenných sbírek?

asociace muzeí a galerií čr mimo jiné po-
řádá festival muzejních nocí, soutěž Gloria 
musaealis či muzeum roku. zde se nabízí 
spolupráce se svazem nejen proto, že jsou 
to právě „především“ samosprávy, kdo mu-
zea, galerie a památníky nejčastěji provo-
zují. Je škoda, že zejména muzea v malých 
obcích mají strach přihlásit své projekty 
do národních soutěží a akcí. vedení obou 
organizací věří, že společně se podaří  
situaci změnit.

zpracováno na základě tiskové zprávy

registr muzeí, registr smluv, poplatky za kopírování v budovách pro veřejné účely (například na úřadech, v muzeích, knihovnách 
apod.), zvyšování platů zaměstnanců ve veřejném sektoru či obecní sbírky ve státních institucích a obráceně. nejen o tom jednalo 
20. října 2016 vedení svazu s představiteli asociací galerií a muzeí české republiky. společná témata řešená se zdravým rozumem  
s ohledem na veřejný prospěch si vyžádají další schůzky. Dají se očekávat i společné kulturní akce. 

zvýšení platů ve veřejném sektoru od listopadu či registr 
smluv trápí kromě měst a obcí také muzea a galerie
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seznam oblastí, na které byste  
si jako příjemci příspěvku  
měli dát pozor:

- na pracovní místa vpp může nastoupit jen 
uchazeč o  zaměstnání (uoz), který byl 
předem projednán s ÚP ČR a jeho nástup 
byl odsouhlasen

- Pracovní smlouvu s  uoz lze uzavřít až 
po podpisu dohody s ÚP ČR o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci VPP a po-
skytnutí příspěvku

- Pracovní smlouva může být vždy uza-
vřena pouze v  rozsahu, který je ujed-
nán dohodou (např. nemůže být uzavřena 

na dobu do 31. 12. 2016, když v dohodě je 
ujednáno, že zaměstnavatel vytvoří pra-
covní příležitosti v  rámci vpp na  dobu  
od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016), dále také musí 
souhlasit profese

- Kopii pracovní smlouvy je dobré zaslat 
nejlépe ihned, nejpozději však s  prvním 
vyúčtováním.

- stejně tak kopii dokladu o ukončení pra-
covního poměru byste měli zaslat nejlépe 
ihned, nejpozději s  vyúčtováním za  ka-
lendářní měsíc, kdy pracoval naposledy.

na základě spolupráce s Generálním ředitelstvím Úřadu práce čr a s ohledem na 
množící se porušení pravidel pro příjemce příspěvků v případě institutu veřejně pro-
spěšné práce (vpp), jsme sestavili nejčastější nástrahy, které vás mohou potkat, a také 
pravidla, jež jsou nejčastěji porušována. 

Veřejně prospěšné práce:  
Jak neporušovat pravidla pro příjemce příspěvku

ministr brabec k senátem schválené novele 
uvedl: “Děkuji senátorům za podporu. no-
vela zákona o ochraně ovzduší znamená 
úlevu tisícům obyvatel čr, žijícím v  bez-
prostřední blízkosti těch, kteří zamořují své 
okolí, naše ovzduší a zejména dýchací sou-
stavy svých sousedů prachem a  rakovino-
tvornými látkami, již od začátku roku 2017. 
pokud novelu podepíše prezident, od  no-
vého roku bude možné zkontrolovat, čím 
tito notoričtí čmoudilové topí. tyto kontro-
ly samozřejmě nebudou znamenat žádné 
násilné vlamování do domácností a budou 
probíhat dle platného zákona o  kontrole. 
Jejich podmínkou navíc je, že v případě dů-
vodného podezření bude potenciální po-
rušovatel zákona předem upozorněn obcí 
s  rozšířenou působností na  možné poru-
šování zákona o ochraně ovzduší a  teprve 

v případě, že nedojde k nápravě, bude moci 
proběhnout kontrola. kontrolor přitom 
nevstoupí jinam, než ke  kotelně a  skladu 
paliva, kde bude moci odběrem popela za-
jistit důkazy, které by obstály ve  správním 
řízení. v  novele se nám podařilo najít rov-
nováhu mezi dvěma ústavními právy, prá-
vem na  nedotknutelnost obydlí a  právem 
na příznivé životní prostředí, což potvrdilo 
mnoho ústavních právníků, se kterými jsme 
na přípravě spolupracovali. za pravdu nám 
dala také legislativní rada vlády a Ústavně 
právní výbor senátu. 

očekávám, že možnost kontrol spalování 
a dále zákonný zákaz od r. 2022 provozovat 
ty nejstarší modely kotlů, tedy 1. a 2. emis-
ní třídy, kterých je v čr na 300 tisíc, spolu 
s našimi revolučními kotlíkovými dotacemi 

budou znamenat výrazné zlepšení našeho 
ovzduší v podobě snížení desítek tisíc tun 
jemných prachových částic a  na  ně navá-
zaných rakovinotvorných látek až o desít-
ky tisíc tun.“ 

zdroj: TZ MŽP

senát schválil novelu zákona o ochraně ovzduší

cílem novely, kterou senát schválil 19. října 2016, je posílení ochrany ovzduší a tím i lid-
ského zdraví před znečišťujícími látkami. vedle přímých kontrol kotlů provozovaných 
v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem 
do dvou a půl mikrometru (pm2,5). také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích 
států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón a dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu 
vyhlašování smogových situací. novela má dlouhodobou podporu obcí, zvláště těch, 
které trpí zhoršenou kvalitou ovzduší kvůli zastaralým uhelným kotlům i pálení od-
padu v domácnostech a vysoké intenzitě dopravy. podle seriózních vědeckých studií 
v některých oblastech čr se lokální topeniště podílejí na znečištění ovzduší až 90 %. 

Postoj svazu:
svaz v  této věci vyjádřil obavy nad praktickou realizací da-
ných kontrolních oprávnění, jelikož činnost úředníků se odví-
jí od  podnětů – stížností občanů. a  následný vynucený zásah 
do domovní svobody může být vnímán velmi nepříjemně a zav-
dávat domněnky, že jde o šikanu ze strany úřadu, resp. souseda. 
Je však třeba říci, že zájem na ochraně ovzduší, ale především 
lidského zdraví je pro města a obce rovněž prioritou, proto se 

lze, když opravdu není jiná technicky a ekonomicky běžně do-
stupnější alternativa, s touto variantou smířit. Řada měst a obcí 
po  ní i  volala, především v  moravskoslezském kraji. musí však 
být dodržována jasná pravidla pro výkon kontroly, aby nedošlo 
k porušení ústavního práva na ochranu domova. 

Mgr. Pavel Drahovzal
předseda Komise životního prostředí, místopředseda Svazu
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- Vyúčtování musí být doručeno na  ÚP 
ČR vždy nejpozději do  konce kalendář-
ního měsíce následujícího po  uplynutí 
vykazovaného měsíčního období (např. 
za  měsíc září 2016 nejpozději do  31. 10. 
2016, tento den ho musí mít Úp čr). Jsou 
zde samozřejmě nastavena pravidla pro 
doručování datovou schránkou, nebo po-
kud poslední den připadl na sobotu, neděli 
nebo svátek. 
Je-li však doručováno prostřednictvím 
pošty, rozhodně se nespoléhejte na to, že 
když podáte dopis 30. 10. na poštu, pošta 
ho druhý den doručí. často tomu tak není 
a  potom příspěvek nemůže být uhrazen. 
Řešením může být také odeslání e-mailem, 
ale vždy je třeba požádat o zaslání zprávy, 
že Úp čr e-mail obdržel, případně také 
přečetl. Je-li zpráva podepsána elektronic-
kým podpisem osoby, která je oprávněna 

za příjemce příspěvku vyúčtování podepi-
sovat, stačí tato e-mailová zpráva. pokud 
však tento elektronický podpis v  e-mailu 
není, musí být vždy ještě doručeno vyúč-
tování, které má všechny náležitosti. bez 
elektronického podpisu by tedy zaslání 
e-mailem mělo být využito jen v případě, 
že si příjemce příspěvku není jist, že doručí 
řádné vyúčtování včas.

- Vyúčtování by mělo vždy obsahovat 
jen nákladové položky na  mzdu, kte-
ré byly již v  době doručení vyúčtování 
skutečně vynaloženy. Je na  příjemci pří-
spěvku, aby si postupy v rámci organizace 
nastavil tak, že toto bude dodrženo! měla 
by být tedy všem zaměstnancům, kteří jsou 
uvedeni ve  vyúčtování, vyplacena mzda 
(pozor, někdy nejsou vyplaceny všechny 
mzdy v hotovosti nebo na účet), provedeno 

stržení platby na sociální a zdravotní pojiš-
tění z účtu příjemce příspěvku nebo by měl 
mít doklad o jiném způsobu úhrady. Ve vy-
účtování svým podpisem oprávněná 
osoba prohlašuje, že tomu tak skutečně 
je. Jestliže tedy je podepsáno vyúčtování, 
uvádí příjemce příspěvku Úp čr v omyl, po-
kud všechny platby při doručení vyúčtová-
ní uhrazeny nebyly.

- to, že ve vyúčtování musí být pravdivé 
informace, je samozřejmostí. pokud pří-
jemce příspěvku výše uvedená pravidla, 
která jsou uvedena v dohodě a na vyúčto-
vání, bude dodržovat, nemělo by dojít k si-
tuaci, že příspěvek nebude vyplacen.

připravila Mgr. Jindra Tužilová
legislativní a právní sekce Kanceláře Svazu

ve spolupráci s Úřadem práce ČR

Již 8. ročník národní konference venkov 
se od 20. do 21. října 2016 konal tentokrát 
v  Ústeckém kraji. Hostitelským městem se 
staly litoměřice. „Průběh konference a přija-

té závěry ukázaly, že řešení celé problematiky 
rozvoje venkova nelze řešit pouze na centrální 
nebo jen lokální úrovni, ale spoluprací všech 
zúčastněných aktérů,“ uvedl eduard kavala, 
předseda spolku pro obnovu venkova, kte-
rý byl pořadatelem akce. Jedním z partnerů 
konference pak byl i  svaz, který reprezen-
toval karel rejchrt, starosta obce božanov, 
a  vedl také jeden z  workshopů. Účastníky 
konference v úvodu kromě kavaly pozdra-

vili starosta litoměřic ladislav chlupáč, 
litoměřický biskup Jan baxant a  hejtman 
oldřich bubeníček. večer dorazil i  ministr 
zemědělství marián Jurečka. 

„Hlavním tématem konference byl člověk, 
bez něhož venkov ztrácí význam. Diskutovali 
jsme proto o otázkách rozvoje venkova a za-
měřili se přitom na  aplikaci závěrů druhého 
Evropského venkovského parlamentu do na-
šeho prostředí,“ uvedl ředitel konference 
václav bešta, jinak též starosta brozan nad 
ohří. náměstek ministra zemědělství pavel 
sekáč pak kromě jiného poukázal na  fakt, 
že je třeba podpořit vzdělávání mladých 
lidí v  oborech zemědělského, lesnického 
a  potravinářského charakteru. vyzdvižen 
byl význam rodinných farem 
pro rozvoj venkova, často byly 
zmiňovány otázky sociálního 
zemědělství.

po  plenárním zasedání dis-
kutovali účastníci konference 
u kulatých stolů o oblastech ži-
vota obyvatel venkova, tak jak 
je před rokem přijal evropský 
venkovský parlament. vyslech-
li řadu přednášek věnovaných 
politice a  programu rozvoje 

venkova, legislativě, diskutovalo se o stavu 
a  ochraně půdy i  o  způsobech, jak udržet 
lidi na venkově. litoměřický region se pre-
zentoval zkušenostmi v  oblasti životního 
prostředí a kulturního dědictví.

během dne účastníci vyplňovali anketní 
lístky, aby tak společně definovali největší 
problémy českého venkova. ty byly ozná-
meny na závěr konference, kterou zpestřily 
i  čtyři exkurze na  podřipsko, lounsko, li-
toměřicko a  Úštěcko a  lovosicko. součástí 
cest po  regionu s  cílem předvést příklady 
dobré praxe byla návštěva rodinných fa-
rem, vinařství apod. 

předáním celkem třinácti závěrů předse-
dovi vlády a  jeho prostřednictvím vládě 
české republiky byl konferencí zmocněn 
její organizátor, tedy spolek pro obnovu 
venkova čr. z  doporučení konference 
budou v  následujícím období vycházet 
partneři, tedy spolek pro obnovu venkova 
čr, svaz měst a obcí čr, sdružení místních 

rozšířit podporu obcí a spolků prostřednictvím programu rozvoje venkova. zvrátit 
spirálu poklesu obyvatelstva na venkově, mimo jiné podporou rodin, rodinných fa-
rem, dobrovolnictvím, občanské pospolitosti apod. to jsou definované oblasti, které 
získaly mezi zhruba třemi sty účastníky národní konference venkov 2016 při diskusi  
u kulatých stolů a v následné anketě nejvyšší podporu.

závěry z národní konference VENKoV 2016  
předáme vládě ČR
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samospráv čr, národní síť mas čr a aso-
ciace soukromého zemědělství čr. budou 
rovněž podkladem pro přípravu národní 
pozice na jednání evropského venkovské-
ho parlamentu v roce 2017.

Doporučení důležitá pro kvalitu života 
obyvatel venkova:
1. rozšířit podporu obcí a  spolků v  pro-

gramu rozvoje venkova
2. Dobrá škola – tradiční venkovské do-

vednosti, občanská odpovědnost, cen-
trum obecního života, výuka lokální 
historie

3. podpora tradiční přirozené rodiny

4. všemi možnými způsoby zachycovat 
a  chránit vodu – v  krajině, v  sídlech, 
v podzemí i na povrchu

5. podporovat takové typy hospodaření 
subjektů, které v prostoru venkova pří-
mo žijí a podnikají

6. výchova k občanské angažovanosti za-
číná v rodinách a ve škole (výchova pří-
kladem, dobrovolnictví)

7. spustit velký program výsadby ovoc-
ných stromů v krajině a v sídlech

8. podporovat takové způsoby hospoda-
ření na  zemědělské půdě, které vedou 
k zlepšení její kvality

9. navýšení ruD snížením mandatorních 

výdajů státu ve  prospěch rozvoje ven-
kova a posílení samostatnosti obcí

10. posílit prestiž venkova
11. zajistit nárokové financování komunit-

ních sociálních pracovníků do  všech 
obcí za účelem poskytování individuál-
ních konzultací potřebným

12. změnit koeficienty v ruD s cílem odstra-
nit extrémní rozdíly mezi obcemi (např. 
zrušení přepočítávacích koeficientů čtyř 
největších měst + hazard)

13. posílit respektování demokratických 
hodnot

čerpáno z TZ Evy Břeňové,  
tiskové mluvčí města Litoměřice

i když je cíl členských států osn dávat na za-
hraniční rozvojovou spolupráci nejméně 
0,7 % HnD, a  v  případě nových členských 
zemí eu 0,33 %, česká republika ukazatel 
neplní. v  roce 2014 na  zahraniční rozvojo-
vou spolupráci poskytovala jen 0,11 % HnD. 
Je třeba mít na paměti, že na rozdíl od hu-
manitární pomoci, která reaguje na  oka-
mžitou potřebu, například po  přírodních 
katastrofách, ve  válce atd., má rozvojová 
spolupráce řešit problémy rozvojových 
zemí dlouhodobě.

místopředseda výboru pro zahraniční věci, 
obranu a bezpečnost senátu, starosta Šum-
perka a člen rady svazu zdeněk brož hned 
v úvodu poznamenal, že nastala doba, kdy 
by česká republika měla vracet pomoc, kte-
rou dříve sama dostávala. budeme proto 
usilovat o to, aby se peníze na danou oblast 
zvýšily. spolupráce je velmi důležitá, ať už 
se jedná o  sdílení příkladů dobré praxe či 
vzdělávání. 

podle ředitelky odboru rozvojové spolupráce 
a humanitární pomoci ministerstva zahranič-
ních věcí Hany Ševčíkové je zahraniční rozvo-
jová spolupráce integrální součástí zahranič-
ní politiky. upravují ji zákony a  financována 
je ze státního rozpočtu. ministerstvo vnímá 
požadavky subjektů zapojených do  dané 

oblasti a  snaží se na  ně reagovat. nicméně 
je to úřad a velmi často se jedná o politické 
rozhodnutí. Generální ředitelka svazu prů-
myslu a dopravy čr Dagmar kuchtová zase 
zdůraznila, že je třeba českou republiku více 
zapojit do celosvětové rozvojové spolupráce 
tak, aby plnila mezinárodní závazky a  firmy 
zároveň získaly více uplatnění v  návaznosti 
na  rozvojové projekty. i  podle generálního 
ředitele společnosti Dekonta karla petrželky 
je půl miliardy korun ročně, které na  dvou-
stranné projekty zahraniční rozvojové spolu-
práce čr dává, zoufale málo. podpořil proto 

stanovisko svazu průmyslu a  dopravy čr 
a dodal, že výběr zemí, kterým se pomáhá, by 
se měl zúžit a pomoc se neměla brzy utínat, 
jak to česká republika často dělá.

v  roce 2014 čr realizovala rozvojovou 
spolupráci ve dvanácti zemích světa. pro-

jekty pomáhaly tamním lidem překonat 
chudobu a vést lepší život. například pro-
jekt z  oblasti turismu, o  kterém na  semi-
náři mluvil starosta vrchlabí Jan sobotka. 
město v  krkonoších s  12,5 tisíci obyvateli 
spolupracuje v  rámci dobrovolného svaz-
ku obcí s Gruzií. podle zastupitele pracha-
tic roberta zemana mohou samosprávy 
kromě realizace projektů také propojovat 
různé subjekty a lidé z měst a obcí mohou 
být užitečnými členy týmů zahraniční roz-
vojové spolupráce na státní i mezinárodní 
úrovni.

vysvětlit význam rozvojové spolupráce pro českou republiku, představit roli jednot-
livých aktérů i jejich přínosy a také apelovat na politiky a veřejnost, aby zahraniční 
rozvojová spolupráce byla účinnější. to byly cíle semináře k zahraniční rozvojové spo-
lupráci, který se konal 25. října 2016 v praze. Účastníci akce – zákonodárci, zástupci 
samospráv, zaměstnavatelů i neziskových organizací – se mimo jiné shodli, že finance 
na zahraniční rozvojovou spolupráci je třeba posílit. senátoři v tom přislíbili pomoc. 

Na zahraniční rozvojovou spolupráci by mělo jít víc peněz, 
shodli se v senátu samosprávy, neziskové organizace  
i zaměstnavatelé 
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Ředitel české rozvojové agentury (čra) mi-
chal kaplan je toho názoru, že za střed této 
sítě, kolem které se pohybují partneři, se 
dá považovat právě čra, která spadá pod 
ministerstvo zahraničních věcí. Hlavním 
úkolem agentury je propojit zahraniční po-
ptávku s  českým řešením. agenturou tak 
neprotékají pouze peníze, ale především 
nápady a inovativní řešení. Do sítě patří ale 

i neziskové organizace, jejichž předností je 
podle ondřeje suchánka, programového 
manažera pro afriku charity čr, apolitič-
nost, role „hlídacích psů“ a znalost místního 
prostředí. 

specifickou úlohu má také české fórum pro 
rozvojovou spolupráci (fors). to mimo jiné 
každý rok analyzuje situaci se zahraniční roz-

vojovou spoluprací. 
Její ředitel pavel při-
byl si rovněž mys- 
lí, že by zahraniční 
rozvojové spolupráci 
velmi pomohlo, kdy-
by na ni čr odvádě- 
la dohodnutý podíl 
HnD. umožnilo by 
totiž realizovat vý-
znamnější projekty. 

Dodejme, že semi-
nář uspořádal mís-
topředseda výboru 

pro zahraniční věci, obranu a  bezpečnost 
senátu zdeněk brož a  svaz měst a  obcí 
ve spolupráci s českým fórem pro rozvojo-
vou spolupráci a  platformou podnikatelů 
pro zahraniční rozvojovou spolupráci. 

závěry semináře „Rozvojová pomoc ČR 
v zahraničí a její význam“:

1. naučme - společně jako česká republi-
ka – méně rozvinuté země, jak si zlepšit 
život tak, aby to tamní lidé byli schopní 
dále dělat sami. 

2. zahraniční rozvojovou spolupráci 
je třeba dělat nejlépe, jak to umíme, 
s ohledem na udržitelnost. 

3. česká pomoc není výdaj, ale investice 
do  budoucnosti. naší i  těch, kteří po-
moc přijímají. 

4. finanční prostředky, které česká repub-
lika na zahraniční rozvojovou spoluprá-
ci poskytuje, je třeba posílit. 

zpracováno na základě tiskové zprávy

sociální pracovník je zaměstnancem obce, 
který je zpravidla zařazen do  obecního 
úřadu a na kterého jsou vzhledem k nároč-
nosti vykonávané správní agendy kladeny 
zvýšené kvalifikační předpoklady. ved-
le standardních požadavků, jako je plná 
svéprávnost, bezúhonnost a  zdravotní 
způsobilost, jsou uchazeči o  výkon pozi-
ce sociálního pracovníka povinni rovněž 
prokazovat svou odbornou způsobilost 
podle zákona č. 108/2006 sb., o sociálních 
službách. nutno konstatovat, že s účinnos-
tí tohoto zákona od  1. 1. 2007 se nároky 
na  odbornost sociálních pracovníků zvý-
šily. mnoho zaměstnanců na  obdobných 
pozicích se tak rázem dostala do  svízel-
né situace, kdy museli prokázat svou od-
bornou způsobilost nebo si ji případně 
v  určité lhůtě doplnit. o  jaké kvalifikační 
předpoklady se jedná, jak je interpretovat 
a  jaké možnosti měly či mají osoby bez 
patřičné kvalifikace, si povíme v následují-
cích odstavcích. 

odbornou způsobilost k  výkonu povolá-
ní sociálního pracovníka přímo upravuje 
ustanovení § 110 odst. 4 zákona o  sociál-

ních službách, které stanoví, že odborně 
způsobilým je ten, kdo:
a) získal vyšší odborné vzdělání v oborech 

zaměřených na sociální práci a sociální 
pedagogiku, sociální pedagogiku, so- 
ciální a humanitární práci, sociální prá-
ci, sociálně právní činnost, charitní a so-
ciální činnost nebo 

b) získal vysokoškolské vzdělání, ať už 
v  bakalářském, magisterském nebo 
doktorském studijním programu zamě-
řeném na sociální práci, sociální politi-
ku, sociální pedagogiku, sociální péči, 
sociální patologii, právo nebo speciální 
pedagogiku. 

samozřejmostí je požadavek, že se musí 
jednat o akreditovaný studijní program. 

mnoho obcí však při posuzování, zda do-
tyčná osoba zákonný požadavek odborné 
způsobilosti splňuje, v interpretaci tohoto 
ustanovení, které výslovně uvádí studijní 
obory, tápe. Je totiž poměrně běžné, že 
v praxi se lze setkat i  s  jinými akreditova-
nými studijními obory, které mají částečně 
či zcela odlišný název. k řešení této proble-
matiky vydalo ministerstvo práce a sociál-

ních věcí doporučený postup, ve  kterém 
řeší právě problematiku posuzování vyso-
koškolských studijních programů a oborů 
ve  vztahu k  výkonu povolání sociálního 
pracovníka. z  uvedeného postupu vy-
plývá, že je třeba postupovat ve  třech  
krocích. 

Jako samozřejmost by se mělo jevit ově-
ření, zda se jedná o  akreditovaný studijní 
program. poté je vhodné porovnat ná-
zev vystudovaného studijního programu 
se zněním ustanovení zákona. nicméně 
na  mnoha diplomech nebývá uveden 
název studijního programu, nýbrž název 
studijního oboru, který je tedy třeba rov-
něž porovnat. pokud nebude panovat ani 
nyní shoda mezi zákonnými požadavky 
a  těmito názvy, ministerstvo doporučuje 
porovnat názvy složených státních zá-
věrečných zkoušek s  obory uvedenými 
v ustanovení zákona. Jinými slovy, pokud 
absolvent oboru politologie a veřejná po-
litika na  fakultě sociálních věd univerzity 
karlovy v  praze skládal státní závěrečné 
zkoušky z  předmětu veřejná a  sociální 
politika, naplnil kvalifikační předpoklady 
pro výkon funkce sociálního pracovníka 
dle zákona o  sociálních službách. ačko-
liv se tato metodika ministerstva týká jen 
posuzování uchazečů s  vysokoškolským 
vzděláním, domníváme se, že lze podobný 

mnoho obcí v rámci výkonu přenesené působnosti plní úkoly v oblasti sociál-
ních služeb. pro řádný výkon této agendy obce zaměstnávají specializované osoby  
– tzv. sociální pracovníky. 

Vybrané předpoklady pro výkon povolání  
sociálního pracovníka
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většina městských aglome-
rací se blíží do  fáze realizace 
svých integrovaných nástrojů 
iti a  iprÚ. strategie komunit-
ně vedeného místního rozvoje 
mají oproti nástrojům velkých měst zpoždě-
ní, které je zčásti způsobeno jejich počtem 
a s tím souvisejícím složitějším vyhodnoco-
váním. komora cllD se však shodla na tom, 
že všechny strany učiní maximum pro co 
nejrychlejší vyhodnocení těchto strategií. 
na  sklonku roku nás čeká historicky první 
vyhlašování výzev měst jako nositelů inte-
grovaných nástrojů. ačkoli cesta k  tomuto 
kroku byla dlouhá a složitá, naučila všechny 
zapojené aktéry jedné zásadní věci – úzké 
a  konstruktivní spolupráci. Dobrá koopera-
ce probíhá jak mezi městy a řídicími orgány 
operačních programů, tak v  rámci jednot-
livých aglomerací. skutečným přínosem 
je pak dobrovolná a  spontánní vzájemná 
spolupráce nositelů integrovaných strate-
gií. kontinuální podporu městům posky-
tuje a  vzájemnou komunikaci zprostředko-

vává také dceřiná společnost  
mepco, s. r. o.
sdílení informací a zkušeností 
a atmosféra vzájemné důvěry 
vede zástupce měst k širší dis-

kusi o rozvojových tématech. Jakkoli se to 
může zdát předčasné, účastníci národní 
stálé konference se shodli, že nastává ten 
správný okamžik k  zahájení odborných 
debat na následující programové období. 
Diskuse tuzemských měst o svém budou-
cím rozvoji po roce 2021 v kontextu spole-
čenských a globálních změn povede k pro-
sazování národních 
zájmů na  evropské 
úrovni. tuto šanci 
musíme využít, aby-
chom byli těmi, kteří 
věci ovlivňují, nikoli 
jen pasivně přijíma-
jí. svaz měst a  obcí 
byl národní stálou 
konferencí vyzván 
k oživení ustavených 

pracovních skupin či platforem, které se 
urbánním tématům na  půdě svazu histo-
ricky věnovaly a  byly dočasně vytěsně-
ny aktuálními tématy, jako byla příprava 
současného programového období či in- 
tegrované nástroje. o  čem by se tedy 
mělo diskutovat? Jaká bude role evropské 
strukturální politiky po  brexitu, jak uvést 
do praxe koncepty typu smart cities či jak 
se potýkat s fenoménem tzv. smršťujících 
se měst (shrinking cities).

Tomáš Sýkora
výkonný ředitel MEPCO, s. r. o.

nacházíme se v období, kdy po mnoha letech vrcholí příprava českých a moravských měst na realizaci rozvojových aktivit financo-
vaných z evropských strukturálních a investičních fondů. potvrdila to také národní stálá konference, která se konala 5. - 6. října 2016 
v poděbradech. v posledních měsících se pozornost soustředila na integrované nástroje. Jak se ale shodli účastníci národní stálé 
konference, urbánní témata jsou mnohem širší a pozornost stratégů a rozvojových pracovníků na městech, stejně jako zástupců 
centrálních orgánů, se musí znovu začít upínat k dalším tématům důležitým pro tuzemská města.

Kam se ubírá urbánní agenda

postup aplikovat i  u  absolventů vyšší od-
borné školy. není totiž důvodu, proč by se 
dané ustanovení a  jeho posuzování mělo 
týkat výhradně vysokoškolsky vzdělaných 
osob. za  užití rozšiřujícího výkladu, který 
se v tomto případě jeví jako zcela logický 
a  oprávněný, můžeme dojít k  závěru, že 
uchazeč o  pozici sociálního pracovníka, 
který má vyšší odborné vzdělání a  vyko-
nal alespoň jednu z  odborných zkoušek 
v rámci absolutoria z předmětů vyjmeno-
vaných v ustanovení § 110 odst. 4 písm. a) 
zákona o  sociálních službách, požadavek 
odborné způsobilosti dle zákona o sociál-
ních službách splňuje.

kromě absolventů vysokých či vyšších od-
borných škol specializujících se na uvede-
né obory či předměty lze na pozici sociál-
ního pracovníka zaměstnat rovněž i osoby, 
které absolvovaly akreditované vzdělávací 
kurzy v oblastech uvedených pod písmeny 
a) a b) ustanovení § 110 odst. 4 v celkovém 
rozsahu nejméně 200 hodin. k  těmto pří-
padům zákon dodává i  další požadavek 
na  praxi při výkonu povolání sociálního 
pracovníka v  trvání alespoň 5 let u  vyso-

koškolsky vzdělaných uchazečů, kteří vy-
sokoškolské vzdělání získali zcela v  jiném 
oboru. u osob, které mají střední vzdělání 
s  maturitní zkouškou je pak požadována 
praxe nejméně 10 let. toto vzdělání by pak 
mělo být v oboru sociálně-právním a mělo 
by být ukončené nejpozději k poslednímu 
dni roku 1998. 

na jednu stranu by se mohlo zdát, že jsou 
takto diskriminovány osoby, které dosáh-
ly vyššího věku, nicméně na  tyto osoby 
myslí ustanovení § 120 odst. 12 zákona 
o  sociálních službách, které výslovně sta-
novuje, že osoby na pozici sociálního pra-
covníka, které dosáhly věku 50 let ke  dni 
účinnosti zákona o sociálních službách, tj. 
k 1. 1. 2007, jsou automaticky považovány 
za  odborně způsobilé. u  zaměstnanců, 
kteří vykonávali pozici sociálního pracov-
níka ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 
a  nesplňovali požadavek odborné způso-
bilosti, šlo, a  u  některých stále lze, splnit 
kvalifikační předpoklad odborné způso-
bilosti dodatečně. zákon pro ně stanovil 
lhůtu 7 let od účinnosti, tj. do 31. 12. 2013, 
pokud nezískali střední vzdělání s  matu-

ritou v  oboru sociálně-právním, a  10 let 
od účinnosti, tj. do 31. 12. 2016, pokud zís-
kali střední vzdělání s  maturitou v  oboru 
sociálně-právním. 

k  této problematice se již vyslovily i  tu-
zemské soudy.  za zmínku stojí především 
rozsudek nejvyššího soudu čr ze dne 4. 5. 
2015, sp. zn. 21 cdo 3307/2013, který potvr-
dil to, co uvádí zákon o sociálních službách, 
tedy že osoby, které k datu účinnosti záko-
na o sociálních službách neměly potřebné 
vzdělání, mají dostatečnou lhůtu ke zjedná-
ní nápravy, a před uplynutím této doby není 
možné takovým zaměstnancům vypovědět 
pracovní poměr z důvodu nesplnění kvali-
fikačního předpokladu, natožpak pokud je 
takový zaměstnanec starší 50 let.

Dalším předpokladem pro výkon povolání 
sociálního pracovníka je i další vzdělávání, 
a to v minimálním rozsahu 24 hodin za ka-
lendářní rok, ale o tomto tématu zase ně-
kdy příště.

Tomáš Auer, junior právník
KVB advokátní kancelář, s. r. o.
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Centra společných služeb (Css) zahájila v létě činnost v území 
ani horko letních měsíců nebylo problémem při zahájení činnosti center společných služeb, která započala práci v rámci projektu sva-
zu „posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ reg. č. z.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 financovaného 
z evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu zaměstnanost, prioritní osa opz 4 efektivní veřejná správa, a ze 
státního rozpočtu čr.

Projekt na podporu meziobecní spolupráce je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Práce Css pro obce započala
po podpisu smlouvy mezi svazem a přísluš-
ným smluvním partnerem – dobrovolným 
svazkem obcí – nic nebránilo zahájení jejich 
činnosti. smluvních partnerů je v  projektu 
zapojeno 83 a reprezentují celkem 1662 obcí. 
„Počet obcí je dostatečně objektivním vzorkem 
pro ověření cílů Projektu,“ říká ředitelka projek-
tu phDr. Dana beková.

zaměstnanci se vzdělávají
Jak jsme se již zmínili v minulém článku, pro-
běhla vstupní školení zaměstnanců css. na-
konec se konala čtyři. celkem bylo proškole-
no 85 manažerů a 107 specialistů css. noví 
zaměstnanci se v rámci prvního dne školení 
dozvěděli o  projektové oblasti, informač-
ním systému projektu, o  aktivitách, které 
lze realizovat při činnosti css a také ucelené 
informace o fungování veřejné správy. Dru-
hý den školení, který byl určen manažerům 
css, byl věnován speciálním manažerským 
schopnostem a přednášce z oblasti zákona 
o obcích s provazbou na nový občanský zá-
koník. zde bylo konkrétně řešeno téma „po-
vinnosti obcí při nakládání s  obecním ma-
jetkem“.  na tento prvotní cyklus vzdělávání 
naváže již na podzim další, který bude věno-
ván zejména oblasti veřejné správy a dalším 
tématům. „Z účastníků školení byl cítit zápal 
a  nadšení pro věc. Na  školení, ale i  nyní, po-
ptávají další možnosti vzdělávání a jsem rád, 

že jim je můžeme v  rámci 
Projektu i  nadále připravo-
vat,“ to byl poznatek mana-
žera vzdělávání mgr.  Jana 
mareše ze zatímního prů-
běhu zvyšování odbornosti 
pracovníků css.

Připravujeme  
výběrová řízení
po důkladné konzultaci s Ří-
dícím orgánem a  poskyto-
vatelem dotace je vyhlášena 
první veřejná zakázka – vý-
běrové řízení na dodavatele právních služeb. 
otevírání obálek proběhne v listopadu. „Vý-
běr dodavatele právních služeb bude důleži-
tým okamžikem pro posílení odborné kvality 
služeb poskytovaných ze strany CSS obcím,“ 
sdělil vedoucí právního týmu mgr. David bo-
hadlo. budoucí vyhlášení výběrového řízení 
na  dodavatele externí evaluace předchází 
povinná konzultace zadávací dokumentace 
s řídícím orgánem – poskytovatelem dotace. 

Máme za sebou první měsíce  
fungování Css. Co nám ukázaly?
startovní čára zapojených Dso není s ohle-
dem na  jejich předchozí zkušenosti stejná. 
některá css se proto věnovala více přípravě 
projektů nejčastěji v  oblasti odpadového 
hospodářství (kompostéry, nádoby na  tří- 

děný odpad), cestov- 
ního ruchu (cyklo-
stezky, marketingové 
akce) nebo volnoča- 
sovým aktivitám (po- 
řádání kulturně-spo-
lečenských obcí). Dal-
ší se zaměřila na pod-
poru starostů obcí, 
která spočívala nejen 
v  odborných konzul-
tacích, např. k  otáz-
kám majetkovým ne- 
bo ke  způsobu na-
plňování povinností 
obcí (zveřejňování in- 
formací na  úředních 
deskách), ale také 
ve  sdílení dobrých 

zkušeností z  jiných obcí. několik jich do-
konce připravilo pro své starosty školení či 
semináře, např. k  veřejným zakázkám nebo 
k zákonu o obcích. „Projekt jsme připravovali 
s vizí, aby pomohl zejména starostům menších 
obcí při jejich nelehké roli při výkonu veřejné 
správy. Po  pár měsících nelze sice dělat velké 
závěry, ale z  aktivit CSS a  osobních jednání 
s  jejich zaměstnanci mám dobrý pocit z toho, 
že se podařilo vyrazit správným směrem,“ shr-
nuje ing. marek vetýška, vedoucí odborného 
týmu.

Projekt se rozběhl po finanční  
i organizační stránce
vzhledem k časovému posunu při schvalová-
ní projektu jsou nyní na pořadu dne i první 
žádosti o platbu z území. s ohledem na zku-
šenosti z  projektu mos, a  to jak ze strany 
Dso, tak i  ze strany finančního týmu, byla 
nastavena již od počátku průběžná vzájem-
ná komunikace včetně předběžné kontroly 
mzdových podkladů. to napomohlo hladké-
mu procesu vypořádání žádostí o platbu. 
nedlouho po vlastním zahájení projektu byla 
koncem srpna 2016 také sestavena a podá-
na první zpráva o realizaci projektu. byl spl-
něn základní monitorovací indikátor – počet 
smluvních partnerů. z prvních ohlasů a reak-
cí lze tedy konstatovat, že všichni, kdo jsou 
do  projektu nějakým způsobem zapojeni, 
projevují opravdový zájem. věříme proto, že 
se bude jednat o úspěšný projekt, který ob-
cím pomůže vyřešit nejeden problém.

za projektový tým Antonín Lízner
vedoucí projektový manažer

Evropská unie
Evropský sociální fond

Podpořené obce v Projektu CSS (ilustrační mapa)

0,33

0,18 0,15

0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02

Typy aktivit CSS v zahajovacím 
provozu

Typy aktivit CSS v zahajovacím provozu
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svaz měst a obcí měl v projektu několik aktivit:

•	 zvyšoval povědomí o  problematice rovných příležitostí  
a evropské chartě za rovnost  žen a mužů na úrovni místních 
samospráv 

•	 spolupracoval	na zmapování	zastoupení	mužů	a žen	v rozho-
dovacích pozicích obcí a měst a provedl analýzu uplatňování 
principů rovných příležitostí na samosprávné úrovni

•	 zprostředkoval	mezinárodní	zkušenosti	a příklady	dobré	praxe
•	 realizoval	konferenci	Rovné	příležitosti	v zapojení	žen	a mužů	

na  místní úrovni a  spolupracoval na  soutěži Úřad půl na  půl 
a při přípravě každoroční konference mv čr rovné příležitosti

•	 prosazoval	principy	rovných	příležitostí	na úrovni	Svazu	–	byla	
založena pracovní skupina pro rovné příležitosti a byl vypraco-
ván strategický dokument pro prosazování rovných příležitostí

•	 spolupracoval	 na  implementaci	 principů	 gender	 mainstrea-
ming na úrovni měst a obcí

•	 působil	v poradních	orgánech	vlády,	spolupracoval	s místními	
samosprávami a dalšími aktéry 

všechny výše uvedené aktivity svaz během projektu také řádně 
zrealizoval.

analýza zastoupení žen a  mužů ve  vedení obcí a  měst ČR 
byla provedena na  základě výsledků komunálních voleb 
z  roku 2014. výstupy analýzy představily její autorky veronika 
Šprincová a rudolfína voleská na mezinárodní konferenci rovné 
příležitosti žen a mužů na úrovni měst a obcí pořádané svazem 
v říjnu 2015. 
K  mezinárodnímu přenosu zkušeností a  příkladů dobré 
praxe došlo díky studijní cestě na  slovensko, která proběh-
la na  konci května 2015. cesty se zúčastnilo 10 zástupců obcí  

a 2 zástupkyně kanceláře svazu zapojené do realizace projektu. 
studijní cesta přinesla jejím účastníkům řadu inspirativních pod-
nětů ohledně přístupu k rovným příležitostem i možných aktivit 
obcí v této oblasti.

Dne 22. října 2015 uspořádal svaz v kaiserštejnském paláci v praze 
úspěšnou mezinárodní konferenci s názvem Rovné příležitos-
ti žen a mužů na úrovni měst a obcí. konference proběhla pod 
záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a  legislativu 
Jiřího Dienstbiera a  vystoupila na  ní řada významných řečníků, 
mimo jiné předseda svazu a starosta kyjova františek lukl, členka 
předsednictva svazu a starostka Jílového u prahy květa Halanová, 
místopředsedkyně senátu parlamentu čr miluše Horská, velvy-
slankyně norského království v české republice siri ellen sletner, 
náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislati-
vu martina Štěpánková či náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou 
správu a legislativu Jana vildumetzová.

principy rovných příležitostí byly prosazovány také na úrovni sva-
zu. vznikla pracovní skupina pro rovné příležitosti, která má 
pravidelná jednání od února 2015. téma rovných příležitostí bylo 
nově včleněno do priorit svazu na roky 2015–2017 (bod 3.17. Pro-
sazování principů rovných příležitostí a podpora obcí v uplatňování 
těchto principů na místní úrovni.). pro členy svazu se také uskuteč-
nil seminář rovné příležitosti v obcích a městech, kde bylo detail-
ně představeno, v  jakých oblastech a  jakým způsobem mohou 
obce principy rovných příležitostí prosazovat.

k praktické implementaci principů rovných příležitostí (tzv. gen-
der mainstreaming) na  úrovni měst a  obcí pomohlo také vydá-
ní praktické příručky pro obce a  města k  prosazování rovných 
příležitostí – Toolkitu pro implementaci principů rovných  

svaz měst a obcí je partnerem projektu Ženy a muži v rovnováze, který dospěl ke svému konci. projekt realizovala organizace fórum 
50 % se třemi partnery – kromě svazu se na projektu podílel ještě sociologický ústav akademie věd čr a severská obchodní komora 
v čr. projekt byl financován z norských fondů v rámci programu „Dejme (že)nám šanci“ spravovaného nadací open society fund 
praha. byl realizován v termínu od 1. července 2014 do 31. srpna 2016.

Projekt Ženy a muži v rovnováze je u konce. 
Co obcím přinesl?

Z mezinárodní konference „Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni měst a obcí“  v říjnu 2015 
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Jak hodnotíte právě končící projekt Ženy a muži v rovnováze?
projekt byl pro svaz rozhodně přínosný. Dobré rozhodnutí bylo jít 
do projektu s organizací fórum 50 %, která se problematice věnuje 
již mnoho let a rozumí jí. svaz sám by neměl dostatečné kapacity 
ani odbornost na to, aby mohl projekt v takovém rozsahu realizo-
vat samostatně. za zásadní považuji, že se téma rovných příležitos-
tí dostalo do svazových priorit na roky 2015–2017. 

Co považujete za zásadní závěr právě končícího projektu, který 
by měl být zároveň inspirací pro další práci Svazu v tématu 
rovných příležitostí?
klíčové je vysvětlit obcím, že rovné příležitosti nejsou žádné femi-
nistické marginálie, ale věci běžného života žen a mužů. předsta-
vitelé obcí musejí začít přemýšlet tímto způsobem a zapojit rovné 
příležitosti do všech prosazovaných politik v obci. 

Zaměřujete se na sbírání praktických zkušeností ze života v ob-
cích, na kterých ukazujete, jak se rovné příležitosti dotýkají 
všech občanů v jejich každodenním životě. Můžete nám uvést 
Vaše nejnovější postřehy?
nově jsem si uvědomila, že se rovné příležitosti musejí zohledňo-
vat při architektuře veřejných budov nejen z hlediska parametrů 
stavby, ale i z hlediska vnitřního užívání. například otázka klimati-
zace prostor – místnosti jsou většinou vychlazeny tak, že mužům 
je v nich příjemně. Jenže muži jsou obvykle více oblečení (mají ob-
leky, košile, dlouhé kalhoty, ponožky a plné boty) než ženy (často 
v šatech, silonkách a lodičkách), které jsou navíc obecně více zimo-
mřivé. tohle by v nastavení klimatizace prostor mělo být zohledně-
no, aby v prostorách bylo příjemně všem.
Další čerstvá zkušenost je od nás z Jílového, kde se snažíme místo 
veřejných Wc domluvit s místními restauracemi a hospodami, aby 

zpřístupnily své toalety pro veřejnost. moji kolegové mi na  tuto 
mou snahu argumentovali, že to běžně dělají, že v případě potře-
by si zajdou na pivo a využijí restaurační Wc. Jenže tohle žena ne- 
udělá, navíc v hospodách jsou často dámská Wc uzamčená. pokud 
bude na dveřích podniku cedule s informací o přístupnosti toalet, 
nebude se bát žena do daného podniku vstoupit. tento můj nápad 
jsem si ověřila při nedávné návštěvě v našem německém partner-
ském městě Holzgerlingen, kde jsou tyto cedule běžně rozmístěné 
po celém městě.

K jakému závěru Vás příklady, které uvádíte, přivedly?
uvědomila jsem si, že je mnoho věcí v běžném životě, které muži 
považují za normální, ale ženy je neudělají. Je třeba vytvořit lepší 
podmínky i pro ženy. není to o aroganci, ale o tom, že jedno pohla-
ví nenapadne, jak v některých situacích uvažují a reagují zástupci 
druhého pohlaví – prostě si ani neuvědomí, že pro ně něco může 
být problém. 

Projekt Ženy a muži v rovnováze, ze kterého byly dosud aktivi-
ty Svazu v oblasti rovných příležitostí financovány, je u konce. 
Jak vidíte budoucnost rovných příležitostí v další činnosti 
Svazu? 
prosazování rovných příležitostí je zakotveno v  prioritách svazu 
na roky 2015–2017. určitě toto téma otevřu na jednání předsednic-
tva svazu. není na místě téma zesměšňovat a dělat z něj politikum, 
je to normální agenda, kterou nelze ignorovat. budu usilovat o to, 
aby svaz téma uchopil seriózně, prakticky a  racionálně. Doporu-
čím, aby kancelář svazu zachovala někoho, kdo se tématu bude 
i nadále věnovat. rozhodně bych chtěla zachovat fungování pra-
covní skupiny pro rovné příležitosti.

děkujeme za rozhovor 

mgr. květa Halanová je dlouholetou starostkou města Jílové u prahy a členkou předsednictva svazu. Dlou-
hodobě prosazuje téma rovných příležitostí v obcích. patří jí velký podíl na tom, že se podařilo projekt 
Ženy a muži v rovnováze na svazu zrealizovat. významně se podílela na všech aktivitách projektu a přispěla  
k lepší informovanosti a prosazování rovných příležitostí v českých městech a obcích.

zeptali jsme se Květy halanové: 
Co svazu projekt Ženy a muži v rovnováze dal? 

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

příležitostí žen a mužů na místní úrovni, který zpracoval ve-
doucí partner projektu fórum 50 %.

svaz kontinuálně pracoval s  klíčovými aktéry prostřednictvím 
účasti svých zástupců na jednáních poradních orgánů rady vlá-
dy pro rovnost žen a mužů, komunikace s politiky a političkami 
či připomínkování legislativních návrhů. každoročně se podílel 
na přípravě a realizaci soutěže Úřad roku – půl na půl, kterou vy-
hlašuje ministerstvo vnitra čr.

po celou dobu trvání projektu se svaz snažil zvyšovat povědo-
mí o  problematice rovných příležitostí a  Evropské chartě 

za rovnost  žen a mužů na úrovni místních samospráv. ačko-
liv se nepodařilo k podpisu charty přivést žádnou novou obec, 
věříme, že díky úspěšnému projektu Ženy a muži v rovnováze se 
podařilo zvýšit v obcích povědomí o problematice rovných pří-
ležitostí. a že díky tomu se v blízké budoucnosti podaří prosadit 
přijetí evropské charty v některé další české obci. a také pevně 
doufáme, že v  zajímavých aktivitách, které mohly započít prá-
vě díky finanční podpoře z  projektu Ženy a  muži v  rovnováze, 
se bude v prosazování rovných příležitostí na svazu pokračovat 
ve stejném duchu i nadále.

Rudolfína Voleská



Vy se ptáte, my odpovídáme

n	 Naše obec pronajímá byty. V nájemní smlouvě máme 
ošetřeno, že v případě neplacení nájmu hrozí nájemníko-
vi ukončení nájemního vztahu. Máme jako pronajímatel 
a vlastník bytových jednotek povinnost, v případě takto 
ukončeného smluvního vztahu, zajistit náhradní bydlení 
pro tyto neplatiče? Jedná se o rodinu s třemi dětmi, kteří 
opakovaně neplatí nájem ani služby s ním spojené. Jsou 
v prodlení se splatností až 3 měsíce. 

předně je třeba uvést, že výpovědní důvody pronajímatele jsou 
taxativně vymezeny v zákoně a nelze z jiného důvodu dát výpo-
věď, není-li to ve prospěch nájemce. pronajímatel není ze zákona 
povinen zajistit náhradní bydlení pro nájemce, kterým dává vý-
pověď.

n	 Může občan, který se zúčastnil jednání zastupitelstva 
obce, vznést námitku k zápisu ze schůze tohoto jednání? 

občan obce má právo namítat nesprávnost zápisu ze zasedání 
zastupitelstva obce, avšak na rozdíl od námitky člena zastupitel-
stva obce nemá zastupitelstvo povinnost se jeho námitkou věc-
ně zabývat a výslovně o její opodstatněnosti rozhodnout. záleží 
tak na individuálním přístupu zastupitelstva obce jako celku, zda 
se takovou námitkou bude zabývat a  zda z  ní případně vyvodí 
nějaké následky (např. pozmění zápis).

n	 Může zastupitel obce nechat nahlédnout občana obce 
do materiálů, které obdržel k veřejnému jednání zastu-
pitelstva obce? 

poskytování informací členem zastupitelstva obce tzv. soukro-
mou cestou, tedy neformálně bez žádosti dle informačního zá-
kona, právní úprava nevylučuje. Žádající (nahlížející) osobě však 
nevzniká nárok na požadovanou informaci a není ani oprávněna 
se jakýmkoli způsobem bránit v případě, že jí informace není po-
skytnuta. záleží tedy na vůli dotazované osoby, zda ji informaci 
poskytne, či nikoliv. avšak i při poskytování takovéto informace 
je třeba vzít v potaz případný rozpor s právními předpisy. urči-
tým vodítkem mohou být omezení vyjmenovaná v informačním 
zákoně (př. ochrana osobních údajů či ochrana obchodního ta-
jemství). Je ale nezbytné upozornit na to, že samotný informační 
zákon se na poskytování informací touto cestou nepoužije. od-
povědnost za  poskytnutí informací, které by „oficiální“ cestou 
poskytnuty být nemohly, je tedy na  členu zastupitelstva obce, 
který informace poskytl.

n	 Jak má obecní úřad postupovat  v problematice dlouho-
době odstavených vozidel v obci? V naší obci zůstalo jed-
no auto se sPz, jehož majitel se z obce odstěhoval, auto 
si nechce odvézt a s obecním úřadem nekomunikuje. Jak 
odstranit auto podle platných postupů a legislativy?

pokud je vozidlo opatřeno spz a je odstaveno na místní komuni-
kaci, nepůjde o vrak dle zákona o místních komunikacích. Dle spz 
lze dohledat majitele odstaveného vozidla a požadovat po něm 
odstranění vozidla na základě výzvy k odstranění vozidla. výzvu 
k odstranění vozidla lze učinit v situaci, kdy je vozidlo odstaveno 
např. v místě, na kterém to odporuje právním předpisům (umís-
tění vozidla v  místě zákazu zastavení, umístění vozidla v  místě 
čištění komunikace atd.).
Další možností obce je u odstaveného vozidla vyčkat, až se stane 
vrakem a zvolit postup dle § 19c zákona o pozemních komunika-

cích. podle zákona o pozemních komunikacích je vrakem silniční 
vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky 
nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení 
způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu pod-
statných částí vozidla. Dle zákona o  odpadech je autovrakem 
každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno 
k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat 
nebo věcí a stalo se odpadem. odpad je každá movitá věc, které 
se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

n	 Výběrová komise řeší nabídky na provozovatele vodo-
vodu. Jeden ze žadatelů nedodal dokumentaci o tom, 
že má v oboru min. tři roky praxi, přičemž my víme, že 
určitě má delší praxi. Je totiž provozovatelem místního 
vodovodu min. 5 let. Žadatel opomněl, ale slíbil, že po-
tvrzení dodá obratem. Má být vyloučen ze soutěže pro 
toto pochybení? Někdo jej považuje za formální, někdo 
za nesplnění podmínek.

Jedná-li se o částku do 20 mil. kč, je stanovení pravidel do vel-
ké míry na obci (předpokládáme přitom, že se jedná o koncesní 
řízení ve smyslu dosavadního koncesního zákona). Jinými slovy, 
pokud není v pravidlech řízení výslovně upraveno, že vámi popi-
sovaná nabídka musí být vyloučena, kloníme se k závěru, že lze 
takového žadatele vyzvat k doplnění (srov. též pro oblast zadá-
vání veřejných zakázek § 59 odst. 4 „starého“ zákona o veřejných 
zakázkách), aniž by došlo k porušení předepsaných zásad.

n	 obec pronajala v minulosti pozemky k zemědělské čin-
nosti místnímu zemědělskému družstvu. To přišlo nyní 
na obec se žádostí o dočasnou směnu pozemku. Jedná se 
o směnu, musíme na desce zveřejnit záměr a uzavřít buď 
novou nájemní smlouvu nebo dodatek, anebo se jedná 
pouze o podnájem družstva třetí osobě, ke kterému 
bychom v rámci ustanovení v nájemní smlouvě dávali 
pouze souhlas obce jako pronajímatele? 

v daném případě se o směnu ve smyslu převádění vlastnického 
práva nejedná, a tudíž není zveřejňování záměru ve smyslu usta-
novení § 39 odst. 1 zákona o obcích namístě.
v  tomto případě se jedná pouze o  souhlas s  podnájmem obcí 
pronajatého pozemku. souhlas obce s  podnájmem je nutný 
na základě vám zaslané nájemní smlouvy. Dodáváme, že v přípa-
dě podnájmu obcí pronajatého pozemku již obec nemá povin-
nost záměr zveřejňovat. 

n	 K znečišťování místní komunukace, která slouží k obhos-
podařování pro soukromé zemědělce a též jako příjez-
dová k rodinným domům. Podle dodaných fotografií 
vypadá sjízdná i schůdná, není znečištěna souvislou 
vrstvou po celé šíři. Každý den však občané zavalují úřad 
stížnostmi na nečistoty. Jak postupovat?

ten, kdo znečištění způsobil či pravidelně způsobuje, je povinen 
odstranit nebo uhradit náklady spojené s odstraněním znečištění 
vlastníku či správci komunikace. v případě, že se tak nestane, se 
fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu až 
do výše 300 000 kč. totéž platí o právnické osobě či fyzické osobě 
podnikající.

odpovědi vypracovala advokátní kancelář KVB
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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.  

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení
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Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů

Úvodem jednání byl přítomným představen návrh Koncepce koor-
dinace delegací svazu v mezinárodních institucích, která by měla 
řešit především komunikaci mezi svazovou kanceláří (orgány svazu) 
a delegací do výboru regionů. koncepce byla zpracována na základě 
požadavku místopředsedy svazu pro evropské záležitosti petra kul-
hánka a zohledňuje priority svazu na období let 2015–2017 (aktivní 
přístup k prosazování zájmů obcí čr na evropské úrovni). navrho-
vaný mechanismus je vhodné použít i pro činnost v dalších meziná-
rodních institucích, jako je rada evropských obcí a regionů (cemr) 
a kongres místních a regionálních orgánů rady evropy (clrae). pří-
tomní v diskusi upozornili, že s ohledem na kapacitní možnosti svazu 
bude vhodné identifikovat prioritní oblasti legislativy, kterým se svaz 
bude věnovat. na koncepci se bude ještě dále pracovat. 

v  další části jednání byli přítomní seznámeni s  důsledky změn 
v  nastavení neinvestiční účelové dotace MMR, kterou svaz 

čerpá na  aktivity v  oblasti mezinárodní spolupráce a  obhajobu 
zájmů samospráv čr na  evropské úrovni – od  roku 2017 jsou 
nastaveny nové podmínky. přítomní doporučili předsednictvu 
svazu vyvolat jednání na nejvyšší politické úrovni mmr s cílem 
dojednat pravidelnou systémovou podporu pro zahraničně po-
litické aktivity svazu.

členové komise byli také seznámeni s plánem aktivit svazu v ob-
lasti mezinárodní spolupráce pro rok 2017 (na  základě jednání 
s  odborem regionálního rozvoje ministerstva pro místní rozvoj 
bylo dohodnuto, že nosným tématem aktivit v r. 2017 bude regi-
onální rozvoj a  podpora obcí v  čerpání dotačních programů eu) 
a dále s tím, jak probíhají přípravy na předsednictví české repub-
liky v radě ministrů rady evropy (období květen a listopad 2017). 
komise vzala na  vědomí i  nové složení delegací svazu do  cemr 
a clrae.

Komise pro zahraniční spolupráci, 5. října 2016, Praha

v  rámci kontroly úkolů předseda komory informoval, že k  tématu 
sociálního bydlení probíhá vnější připomínkové řízení, které bylo ro-
zesláno na všechny komory svazu. krátce byl zmíněn problém neza-
psaných památek (největší má brno), novelizace stavebního zákona 
a podepisování nových smluv obcí s poštou (projekt pošta partner). 

k  hlavním tématům jednání patřila problematika dostupnosti 
zdravotních služeb praktických lékařů. celý proces shrnula 
pavlína Žílová z odboru dohledu nad zdravotním pojištěním mi-
nisterstva zdravotnictví. Dle zákona o zdravotním pojištění mají 
povinnost zajistit dostupnost zdravotních služeb zdravotní pojiš-
ťovny. toto se řídí nařízením vlády čr, které udává místní a ča-
sovou dostupnost pro jednotlivé obory. u praktických lékařů se 
jedná o dojezdovou dobu 35 minut, což je splněno v celé české 
republice. v roce 2016 mz zveřejnilo dotační program na podpo-
ru dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů. v souvis-
losti s tím si mohou praktiční lékaři v odlehlých oblastech nebo 
v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb, zejmé-
na primární péče, požádat o  dotaci na  zařízení ordinace. Úhra-
dová vyhláška také specifikuje, kdy mohou zdravotní pojišťovny 
navýšit úhrady praktickým lékařům až o 30 %, což je právě v ob-
lastech s omezenou dostupností. z diskuse vyplynulo, že v praxi 

tomu mnohde tak není a bude nutné vyvolat jednání se zdravot-
ními pojišťovnami a hledat systémové řešení. 

Druhým hostem, tedy přesněji hosty jednání, byli petr zaremba 
a lukáš němšík ze svazu českých a moravských spotřebních 
družstev (CooP), která sdružuje 43 aktivních spotřebních druž-
stev s  2800 prodejnami provozujícími maloobchodní činnost. 
nejedná se pouze o  komerční subjekt, ale také společenský. 
v současné době čítá členská základna 130 tisíc členů, kteří mají 
legitimaci. snahou coopu je rozšířit spolupráci s  obcemi, kde 
dochází k zániku služeb, přičemž hlavním důvodem je veliká ztrá-
tovost, která je dána především omezenou kupní silou a růstem 
nákladů. Dle průzkumu bude nutné v  příštím roce ukončit čin-
nost 5 % prodejen. v následné diskusi se projednávaly možnosti, 
jak tomuto trendu společně čelit. 

v závěrečné části se projednávala aktuální témata z oblasti legis-
lativy, o kterých najdete informace na stránkách našeho zpravo-
daje většinou samostatně, a to jak tohoto, tak i v číslech minulých 
(problematika autorského zákona, zákona o  rozpočtové odpo-
vědnosti, elektronické evidence tržeb atd.). Hovořilo se i o mož-
ných/nemožných změnách ve volebním systému.  

Předsednictvo Komory obcí, 11. října 2016, Praha

pracovní skupina měla na svém programu zařazena ožehavá téma-
ta, která jsou v současné době obcemi hodně diskutovaná. Jednala 
o zákonu o sociálním bydlení, zákonu o přestupcích a rušení nočního 
klidu při společenských akcích, zákonu o odpadech a zvýšení autor-
ských poplatků osa. velmi diskutované bylo i  téma zákona o  roz-
počtové odpovědnosti, který se po roční odmlce opět projednával 
ve sněmovně (viz str. 9, 10), a zákona o odpadech. členové pracovní 
skupiny vidí jako problém nového zákona o odpadech neřešení „kon-
covky“ po roce 2024 – tedy způsobu likvidace směsného komunální-
ho odpadu, který zbyde po vytřídění složek, jelikož se předpokládá, 

že po roce 2024 nebude existovat adekvátní náhrada za skládkování. 
v  různém se hovořilo o velmi se rozmáhající systémové podjatosti 
obecních úřadů ve  správních řízeních, jejichž účastníkem je sama 
obec, která ztrpčuje obcím život a  také vývoj platů úředníků. prů-
měrná hrubá mzda vzrostla od roku 2003 do roku 2016 o 60 %, avšak 
průměrný hrubý plat úředníka pouze o 30 % (data z benchmarkin-
gu). obecní úřady mají problém udržet díky tabulkovým platům 
mladé perspektivní lidi, kteří k nim přijdou po škole, úřad je vyškolí 
a oni poté odcházejí do soukromé sféry, kde dostanou mnohem vyš-
ší mzdové ohodnocení.

Pracovní skupina obcí III. typu, 12. října 2016, Praha
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Výzvy • nabídky • oznámení

n v ý z v a 
podpora pro vodohospodářskou infrastrukturu a na zajištění pitné vody  
v období sucha
v současném operačním programu Život-
ní prostředí 2014–2020 byly vyhlášeny již 
čtyři výzvy zaměřené na zlepšování kvality 
vod. Žádosti o podporu je možné podávat 
do systému ms 2014+ od 17. října. kromě 
obcí a měst se mohou o dotaci hlásit také 
dobrovolné svazky obcí, městské části hl. 
města prahy, příspěvkové organizace a ob-
chodní společnosti ovládané z  více než 
50 % obcemi a  městy nebo jinými veřej-
noprávními subjekty. Dosáhnout mohou 
na dotaci až téměř 64 % z celkových způ-
sobilých výdajů. podávání žádostí je mož-
né do 19. ledna 2017.
•	 Čistší	vodárenské	nádrže	i koupaliště	

– 38. výzva oP ŽP
v  této nové výzvě mohou získat dotaci 
projekty zaměřené na  odstraňování pří-
čin nadměrného zatížení povrchových 
vod živinami, takzvanou eutrofizaci vod. 

o dotace tak je možné zažádat na úhradu 
dodávek a  instalace technologií na doda-
tečné odstraňování fosforu na  stávajících 
čistírnách odpadních vod, ale také napří-
klad na  vybudování záchytných nádrží 
na jednotné kanalizaci.
•	 Nová či modernizovaná kanalizace 

a čistírny odpadních vod  
– 42. výzva oP ŽP

finanční prostředky v celkové výši 3,6 mi-
liardy korun je možně v  rámci této výzvy 
čerpat na  výstavbu kanalizací za  před-
pokladu existence vyhovující čistírny od-
padních vod v  aglomeraci nebo za  před-
pokladu její související výstavby. podporu 
budou moci žadatelé získat také přímo 
na  výstavbu, modernizaci a  intenzifikaci 
čistíren odpadních vod, včetně decentrali-
zovaných řešení likvidace odpadních vod. 
minimální výše způsobilých realizačních 

výdajů činí v  tomto případě jeden milion 
korun.
•	 zvýšení kvality pitné vody  

– 43. výzva oP ŽP
tato výzva úzce souvisí s  výzvou před-
chozí. Dotace je možné získat na výstavbu 
a  modernizaci úpraven vody a  zvyšování 
kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby 
a modernizace systémů (technická opatře-
ní) pro ochranu zdrojů pitné vody v  jejich 
bez-prostřední blízkosti, sloužících veřejné 
potřebě. o  finanční podporu bude možné 
žádat konkrétně na  výstavbu a  dostavbu 
přivaděčů a  rozvodných sítí pitné vody 
i  souvisejících objektů sloužících veřejné 
potřebě. výzva by měla pomoci zejména 
obcím, které se následkem sucha potýkají 
s nedostatkem kvalitní pitné vody. 

Více informací najdete na www.opzp.cz  
v záložce Výzvy.

n v ý z v a 
parky 2016: nová grantová výzva pro města, obce a mikroregiony

až 25 mil. kč na kompletní obnovu měst-
ského parku a odbornou pomoc při její 
realizaci nabízí městům již pošesté nadace 
proměny karla komárka. podporu z gran-
tového programu Parky mohou aktuálně 
využít i menší obce nebo mikroregiony 
v celé České republice. 
koncepční řešení veřejného prostoru, 
včasné plánování jeho udržitelnosti, spo-
lupráce s  odbornou veřejností a  zapojení 
místní komunity do  procesu proměny – 

podle nadace hlavní ukazatele kvalitně 
připraveného projektu budou rozhodo-
vat i  o  úspěchu žadatele, kterého vybere 
na podzim příštího roku. Do grantové vý-
zvy parky 2016 se nyní mohou hlásit města 
a obce s více než 5 tisíci obyvateli, obvody 
a části větších měst s vlastním orgánem sa-
mosprávy a nově také mikroregiony (nad  
5 tisíc obyvatel).
Grant do výše 25 mil. kč je určen na obno-
vu nebo založení veřejného prostranství: 

například parku, veřej-
ně přístupné zahrady či 
rekreační zeleně. pod-
mínkou je finanční spo-
luúčast města v min. výši  
10 % celkového nadač-
ního příspěvku. součástí 
několikaleté spoluprá-
ce úspěšného žadatele 
s nadací je i odborná 
konzultační podpora ve 
všech etapách projektu, 
včetně organizace archi-
tektonické soutěže na 
návrh řešení proměny 
prostoru nebo pomoc  
s participací veřejnosti.

pro zájemce o účast v grantové výzvě 
nebo o aktuální témata spojená s rozvo-
jem městského prostředí pořádá nadace 
proměny konferenci městské parky 2017 
– 2. února v praze. užitečné informace 
jsou také volně dostupné na jejím tematic-
kém portálu www.promenypromesta.cz. 
uzávěrka pro podávání žádostí je  
31. března 2017. navazovat bude tříkolo-
vé hodnocení podaných žádostí, výsledky 
budou známy příští podzim. vybraný pro-
jekt se bude realizovat minimálně další tři 
až čtyři roky. Další tři roky po jeho dokon-
čení nadace přispívá i na údržbu.

právě letos končí tato etapa u projektu os-
trov santos v sušici dokončeného v roce 
2013. Úspěšná a již několikrát oceněná 
revitalizace zdejšího lesoparku také patří  
k proměnám podpořeným nadací proměny 
karla komárka. Další z nich – Jiráskovy sady 
v litoměřicích – je nyní v užším výběru čes-
ké ceny za architekturu. před dokončením 
je obnova nábřeží řeky loučné v litomyšli 
a další rozsáhlý projekt se připravuje v plzni.

Další informace na stránkách  
www.nadace-promeny.cz.
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n o z n á m e n í 
knihovna roku 2016

ve čtvrtek 13. října 2016 předal ministr 
kultury Daniel Herman v zrcadlovém sále 
pražského klementina ceny ministerstva 
kultury čr vítězům soutěže „knihovna 
roku 2016“.

Kategorie „základní knihovna“:

knihovnou roku 2016 v  kategorii „základní knihovna“ se stala 
obecní knihovna v Rapotíně z olomouckého kraje vede-
ná lenkou Drechslerovou. knihovna poskytuje své služby v rekon-
struované moderní víceúčelové budově. interiér knihovny spojené 
s informačním centrem obce je funkční a zároveň pěkný a přívěti-
vý. knihovna má kvalitní aktuální fond, který pravidelně doplňuje 
z prostředků obce a rozšiřuje jednak prostřednictvím výměnných 
souborů, jednak pro zájemce také formou meziknihovních výpůjč-
ních služeb. především však poskytuje komunitě širokou škálu stá-
le se zlepšujících knihovnických a informačních služeb na vysoké 
úrovni a  v  mimořádné provozní době (40 hodin týdně). bohatá, 
rozmanitá a  nápaditá je nabídka akcí, jimiž se knihovna podí-
lí na kulturním a společenském životě obce; ta vysoce převyšuje 
běžný standard a přivádí do knihovny stále více obyvatel všech vě-

kových kategorií. vynikající je spolupráce s vedením obce, kultur-
ním domem, školami i dalšími subjekty. výborná je práce s dětmi, 
ve zvýšené míře v době školních prázdnin.  

http://www.kkcrapotin.cz/knihovna/obecni-knihovna-rapotin

zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“:

•	 obecní knihovna boršov nad Vltavou z Jihočeského kraje 
vedená mgr. romanou rýcovou

bezbariérová knihovna se v nově rekonstruovaných a dostavě-
ných prostorech, jež doplňuje funkční a esteticky řešené atrium 
– místo konání řady zajímavých akcí, stala se centrem kulturního 
života obce, centrem informačním a také centrem celoživotního 
vzdělávání. nabízí i mimořádné aktivity – filmový klub, vyřizová-
ní úředních záležitostí pro občany s problémy hybnosti, příprav-
né kurzy na vědomostní testy pro děti, tematická odpoledne pro 
seniory atd.

http://www.borsovnvlt.cz/knihovna/

•	 obecní knihovna batňovice z královehradeckého kraje vede-
ná markétou tučkovou

cílem knihovny je oslovit a získat postupně všechny obyvatele 
obce. Desítky zajímavých a systematicky koncipovaných akcí 
jsou proto zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny (děti, senio-
ři, mladé maminky…) se snahou o jejich vzájemné propojování  
a spolupráci. specifickou nabídku služeb má knihovna i pro kon-
krétní organizace a instituce (školy, mateřské centrum…), kde se 
knihovnice aktivně zapojuje do výuky. 

http://www.knihovnabatnovice.wz.cz/

Kategorie „informační počin“: 

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Knihovna 
Kroměřížska, p. o., za prosazení biblioterapie v rámci pre-
ventivních programů na podporu duševního zdraví a integrace 
osob se specifickými potřebami. knihovna kroměřížska patří 
mezi průkopníky zavádění biblioterapie do praxe v knihovnách. 
vzniklo v ní první pracoviště tohoto druhu v české republice, 
které pomáhá psychicky postiženým. na webu knihovny mají 
zájemci možnost seznámit se se stručnou historií a základními in-
formacemi o biblioterapii i s biblioterapeutickou literaturou pro 
dospělé i děti. knihovna realizuje workshopy a přednášky pro 
pracovníky knihoven i laickou veřejnost, zaměřené na propagaci 
biblioterapie, seznamuje s problematikou duševních onemocně-
ní s cílem destigmatizace psychiatrických pacientů a úzce spolu-
pracuje s odborníky z psychiatrické nemocnice kroměříž. 

http://www.knihkm.cz/

Vyzkoušet si biblioterapii „na vlastní kůži“ má 
v knihovně Kroměřížska i veřejnost



zvláštní ocenění a diplom v kategorii „informační počin“:

zvláštní ocenění obdržely Jihočeská vědecká knihovna v Čes-
kých budějovicích a Moravská zemská knihovna v brně za vy-
tvoření a rozvíjení projektu obalkyknih.cz s celostátním význa-
mem. projekt obohacuje katalogy knihoven o obálky a obsahy 
knih, periodik, hudebnin a dalších dokumentů. součástí databá-

ze jsou i anotace, komentáře a čtenářská hodnocení. v letošním 
roce přibyla nová funkce – zobrazování portrétů spisovatelů. 
Databáze aktuálně nabízí více než 1,2 mil. obálek a 212 tis. obsa-
hů českých i zahraničních dokumentů, více než 400 tis. anotací,  
60 tis. hodnocení a 13 tis. komentářů. měsíčně služba zpracuje  
55 mil. požadavků.

https://obalkyknih.cz

městská knihovna roku 2016
městskou knihovnou roku 2016 se stala Městská knihovna 
sedlčany. soutěž již po sedmé vyhlásil svaz knihovníků a in-
formačních pracovníků čr (skip). záštitu nad akcí převzal svaz. 
soutěž má za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které provozují 
či zřizují města a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných 
knihovnických a informačních služeb. Do soutěže se přihlásilo  
30 městských knihoven. vítěz soutěže získává částku 20 000 kč, 
svaz vítězi věnuje tzv. knihobudku. soutěž cenami podpořily 

také firmy albi česká republika, a. s., ceiba, nakladatelský dům 
GraDa, minDok, s. r. o., naše rodina, nakladatelství Jas. 
soutěž měla dvě kola. v prvním se knihovny hodnotily metodou 
benchmarkingu. celkem bylo porovnáváno 21 výkonových in-
dikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, 
plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, 
počet stanic připojených k internetu. 

Na prvních místech v jednotlivých kategoriích se umístily:

města do 5 000 ob.: Městská knihovna v Plasích Plzeňský kraj
města 5 001–10 000 ob.: Městská knihovna sedlčany  
  Středočeský kraj
města 10 001–20 000 ob.: Městská knihovna Louny Ústecký kraj
města nad 20 001: Knihovna K. h. Máchy v Litoměřicích  
  Ústecký kraj

tyto knihovny ve druhém kole navštívila a hodnotila odborná 
komise. na místě posuzovala především společenské a komunit-
ní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí 
knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zá-
zemí apod.

Městská knihovna sedlčany

vznik knihovny je spojen se založením 
spolku občanská beseda. původně spol-
ková knihovna začala v roce 1896 půjčovat 
knihy veřejnosti. v roce 1920 byla spolko-
vá knihovna převedena do  majetku měs-
ta a  stala se městskou knihovnou. v  roce 
1941 vzniká dětské oddělení. knihovna se 
vícekrát stěhovala, až se v  roce 2001 do-
stala do  současných moderních prostor. 
knihovna je od  svého otevření v  nových 
prostorách budována jako knihovna ro-
dinného typu. v roce 2003 vznikl první ko-
munitní projekt lukášek, který je prvním 
komunitním projektem v knihovnách čes-
ké republiky. v roce 2003 knihovna otevře-

la komunitní centrum lukáš, které je svojí 
koncepcí určeno opět všem generacím. 
knihovna nabízí různé přednášky, besedy, 
soutěže, podporuje čtenářskou gramot-
nost, poskytuje prostory pro setkávání, 
klubové aktivity, pořádá různé kurzy. sedl-
čanská knihovna je v mnoha svých aktivi-
tách průkopnicí mezi knihovnami, např. 
projekty čtenářská liga nebo univerzita  
3. věku. v roce 2009 získala titul kamarád-
ka knihovna za nejlepší knihovnu pro děti 
v  čr. v  roce 2015 se v  knihovně uskuteč-
nilo 624 různých akcí a projektů. všechny 
prostory knihovny (fyzické i virtuální) jsou 
volně přístupné všem generacím a kopíru-

jí tak život v  běžné rodině. knihovna má 
otevřeno 41 hodin týdně, kromě klasic-
kých tištěných knih a časopisů nabízí i au-
dioknihy, e-knihy a  informace z  několika 
placených databází. Ředitelkou knihovny 
je blanka tauberová.

statistické ukazatele za rok 2015:
•	 počet obyvatel: 7 257
•	 knihovní fond: 55 534 knihovních  

jednotek
•	 výpůjčky: 94 850
•	 čtenáři: 2 377
•	 návštěvníci: 50 627

http://www.knihovna-se.cz/

čtení se seniory Potkávací zeď Páteční odpoledne
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