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Stát: partner či protivník obcí? 

Vliv složení Senátu na 
legislativu 

Jak dosáhnout pro obce 
maxima možného? 

Příklad: Zákon o střetu 
zájmu  - Lex Babiš 



Budeme je ještě zajímat? 



V minulých letech jsem uváděl tyto nejdůležitější 
zákony: 

Zákon o loteriích Zákon o odpadech 
Zákon o zadávání 
veřejných zakázek 

Rozpočtová 
pravidla územních 

rozpočtů 
Registr smluv 

Zákon o NKÚ 
Zákon o finanční 

kontrole 
Rozpočtová 

odpovědnost 
Změna RUD 

Zákon o sociálním 
bydlení 

Školský zákon 
Zákon o podpoře 

sportu 
Zákon o střetu 

zájmů 



A položil tyto otázky 
Kdy nám vrátí 17% příspěvku na výkon státní správy 

Opravdu vyřešíme problém ubytoven a plýtvání s doplatky na bydlení? 

Budeme moci regulovat loterie? 

Poradíme si se sběrači kovů a nezvýší se poplatky za ukládání odpadů? 

Zůstane domovník opravdu jediným, kdo bydlí na radnici? 

Dojde ke zjednodušení veřejných zakázek? 

Dočkáme se snížení počtu kontrol a budou výsledky jednotné a závazné? 

Zahltí nás byrokracie? 

Přežijeme období dalších dotací na svobodě? 



Jsme o rok dál.  
Co jsme schválili, či sami navrhli (nebo naštěstí 
neschválili či neprojednali)? 

DPH - stavební pozemky 

Rozpočtová odpovědnost 

Hmotná nouze 

Sociální bydlení 

NKÚ 

Registr smluv 

Zákon o kontrole a finančním řízení 

Ústavní žaloba 

Ústavní žaloba 



Jsme o rok dál.  
Co jsme schválili, či sami navrhli (nebo naštěstí 
neschválili či neprojednali)? 

Zákon o odpadech 

Zákon o městské policii 

Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Stavební zákon 

RUD - navýšení podílu DPH 

Zákon o obcích 

Kontrola kotlů 

Výše poplatků za uložení 
na skládkách 

Už nám to rozdělili na 
mzdy, GDPR, ... 



BUDE STÁT 
PARTNEREM OBCÍ ČI 
JEJICH PROTIVNÍKEM? 



Ideální varianta 
Žádná vláda 

Žádná důvěra 

Žádný další hloupý zákon 

Žádné další administrativní náklady 

Jistoty pro všechny 

Růst HDP 



Přesto to děláme 
dobrovolně a rádi! 



Děkuji za pozornost!  


