
Představení činnosti 

Svazu 

Mgr. Pavel Drahovzal 

výkonný ředitel Kanceláře Svazu 

Praha, 2. listopadu 2017 



2 

ZÁKLADNÍ INFORMACE  

 Nepolitická organizace se silným mandátem, která 

hájí zájmy měst a obcí v České republice. 

 Nositel nejen projektů, který poskytuje právní 

informační, koordinační, vzdělávací a podpůrný servis 

svým členům. 

 Respektovaný partner národních i nadnárodních 

institucí a organizací z podnikatelské, akademické i 

neziskové sféry.  

 Důvěryhodný informační zdroj zásadní pro obecně 

platná vyjádření samospráv. 
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HLAVNÍ CÍLE A ČINNOSTI 

 Prosazovat společné zájmy obcí a měst ČR a vytvářet 

příznivé podmínky k jejich rozvoji. 

 Podílet se na přípravě právních předpisů a dalších 

opatření, které mají dopad na místní samosprávu. 

 Informovat vládu, Parlament i mezinárodní instituce včas 

o tom, jaký dopad mohou mít jimi připravovaná opatření na 

fungování obcí. 

 Posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí. 

 Informovat a vzdělávat zastupitele i pracovníky 

samospráv. 
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KOLIK NÁS UŽ JE - ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
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INFORMAČNÍ NÁSTROJE 
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BOJUJEME ZA KVALITNÍ ZÁKONY 
 Rozpočtové určení daní 
 dojednali jsme vyšší podíl na DPH, obce získají 8,5 mld. 

 Zákon o rozpočtové odpovědnosti 

 když stát špatně hospodaří, nesmí za to trestat obce 

 Zákon o sociálním bydlení 
 odmítáme státní sociální politiku za peníze obcí 

 Finanční podpora pro lékaře a sestry v obcích 

 motivujeme lékaře v území 

 Analýza kontrol územní samosprávy 

 obce mají sloužit občanům, ne kontrolorům 

 Zákon o obcích 
 podporujeme jasná a spravedlivá pravidla pro odměňování 
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BOJUJEME ZA KVALITNÍ ZÁKONY 

 Autorský zákon 
 nezatěžujme obce vyššími poplatky 

 Zákon o pomoci v hmotné nouzi 

 stát nesmí podporovat nevhodné bydlení 

 Elektronická evidence tržeb 
 ulevili jsme venkovským spolkům 

 Registr smluv 
 férové podmínky i pro obecní firmy 

 Stavební zákon 
 bráníme nekoncepčním změnám kompetencí, šetříme obcím peníze 

 Vodní zákon 
 nezvyšujme poplatky za odběr podzemních vod  
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ANALÝZA POTŘEB OBCÍ A 

MĚST ČR 
 dotazníkové šetření (květen – červen 2017) – zapojilo se 750 obcí a měst - 

zpracovává Přírodovědecká fakulta UK, MEPCO 

 cílem identifikace potřeb, problémů, potenciálu, bariér, limitů rozvoje obcí a 

měst dle velikostních kategorií  

 vazba přípravu budoucího programového období 2021+, ale také na národní 

zdroje a na systém financování obcí obecně  

 výstupem Pozice Svazu k budoucnosti Kohezní politiky po r. 2020 

Seminář Analýza potřeb obcí a měst ČR v novém programovém období 

2020+ (5. 12. 2017, Kongresové centrum Praha, Praha 4) 

 ve spolupráci a s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

 představení Analýzy potřeb měst a obcí ČR, pozice Svazu a pozice ČR k 

budoucnosti kohezní politiky 
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MEZINÁRODNÍ AKTIVITY 

Partnerství obcí (Town 

Twinning) 

Rozvojová spolupráce obcí 
(Decentralizovaná rozvojová spolupráce 

 Konzultace dotačních zdrojů 

 Zprostředkování 

mezinárodních partnerství 

 Konzultace projektových záměrů, 

zprostředkování rozvojové spolupráce 

 Připomínkování strategických dokumentů 

(Strategie ZRS ČR 2018 – 2030, dílčích 

programů rozvojové spolupráce v prioritních 

zemích české ZRS) 

 Projekt Udržitelná města a obce pro rozvoj - 

zapojeno 17 českých měst a MČ 

 Strategické partnerství CEMR a EK v 

rozvojové oblasti  

 Usilujeme o nastavení vhodných podmínek pro mezinárodní aktivity obcí 

 Poradenská a konzultační činnost pro obce  

 Vzdělávací konference a semináře 

 Informační servis na www.partnerskamesta.cz 
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REALIZOVANÝ PROJEKT 

Centra společných služeb (CSS)  

je zaměřen na provoz CSS v rámci Dobrovolných svazků obcí 

(DSO). Projekt navazuje na úspěšný projekt Meziobecní 

spolupráce (MOS). Projekt CSS mimo jiné: 
 

 poskytuje odbornou podporu zapojeným obcím, 

 posiluje podporu starostů v oblasti veřejných zakázek, 

 bude vzdělávat samosprávy v oblasti GDPR. 
 

Jedním z hlavních cílů projektu je dosáhnout začlenění DSO 

do systému veřejné správy včetně udržitelného financování. 
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PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY 

Efektivní správa obci (ESO)  
 

 projekt schválený vládou ČR,  

 objem finančních prostředků 130 mil. Kč, 

 navazuje na úspěšné svazové projekty Vzdělaný 

zastupitel a Odpovědný zastupitel, 

 realizace v letech 2018 až 2023. 
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