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Úvodní slovo předsedy Svazu 
Vážení,

dostává se Vám do rukou výroční zpráva Svazu měst a obcí České 
republiky za rok 2007, ve které stručně shrnujeme činnost Svazu za 
uplynulý rok, ohlížíme se za nejvýznamnějšími událostmi roku a uvádí-
me jmenné seznamy těch, kteří místní samosprávu ve Svazu zastupují. 
Tradičně informujeme také o stavu členské základny, připomínáme 
svazovou strukturu a seznamujeme s výsledky hospodaření Svazu. 
Je pochopitelné, že svazové činnosti v roce 2007 dominoval zákon 
o rozpočtovém určení daní, který vzbudil vlnu emocí už na květnovém 
Sněmu. Velká pozornost byla ale věnována i některým dalším práv-
ním normám, např. zákonu o dani z nemovitostí, zákonu o loteriích, 
zákonu o obcích nebo zákonu o Policii ČR v souvislosti s přesouváním 
některých kompetencí na policii obecní. Celkem se Svaz vyjadřoval 
k zhruba dvěma stům právním předpisům, krátké komentáře k těm 
nejvýznamnějším uvádíme v samostatné kapitole. 
Pro představitele měst a obcí Svaz zorganizoval řadu podnětných akcí. 
Nejvýznamnější z nich byl určitě již zmiňovaný jubilejní X. Sněm Svazu 
v Hradci Králové, při kterém jsme společně oslavili sté výročí od jeho 
založení. Je to až neuvěřitelné, ale celé století už uplynulo od doby, 
kdy se v Kolíně sešlo přes dvě stě delegátů z asi stovky měst, kteří 
projevili zájem o založení „dokonalejšího organického semknutí všech 
českých měst, jímž docílilo by se vlivné protiváhy vůči organisacím jiných 
korporací, stavů a tříd společnosti státní“. Svaz k tomuto významnému 
výročí vydal obsáhlou publikaci, která informuje o historii sdružování 
našich měst a obcí od roku 1907 až po současnost. 
K dalším významným akcím patřily tradičně krajská setkání, kongres 
starostů při veletrhu URBIS a fi nanční konference. Stručnou rekapitu-
laci všech nejdůležitějších akcí najdete rovněž v jedné z následujících 
kapitol. 

Velmi krátce zmíním i některé zahra-
niční aktivity Svazu. Aktivně jsme se 
zapojovali do činnosti Rady evropských 
obcí a regionů, Výboru regionů a Kon-
gresu místních a regionálních orgánů 
při Radě Evropy. Intenzívně jsme pod-
porovali také partnerskou spolupráci 
měst. V roce 2007 jsme pokračovali 
v pomoci zastupitelům ze zemí východ-
ní Evropy. Soustředili jsme se především 
na podporu demokratického hnutí 
v Bělorusku, kde byly realizovány hned 
dva projekty, jejichž cílem bylo předat 
běloruským kolegům zkušenosti z prů-
běhu demokratické transformace a fungování místních samospráv 
u nás. Svaz byl aktivní i při vyjednávání struktury a podmínek pro čer-
pání kohezního a strukturálních fondů Evropské unie.
V závěru roku byla ve Štrasburku schválena Evropská charta lidských 
práv a v Lisabonu následně podepsána Reformní smlouva. Dochází tak 
k dalšímu rozšíření kompetencí pro samosprávy a k potvrzení toho, 
že samosprávy jsou rovnocenným partnerem vládám, parlamentům 
a samozřejmě i Evropské komisi a Evropskému parlamentu. 
Vážení, nezbývá mi, než na tomto místě upřímně poděkovat všem, 
kteří se na svazové práci podíleli. Věřím, že společnými silami se nám 
podaří zajistit pro obce a města příznivé podmínky pro jejich fungová-
ní a rozvoj. Přeji Vám všem hodně a hodně úspěchů v pracovním, ale 
i osobním životě. 

Oldřich Vlasák
předseda Svazu měst a obcí České republiky

Dear ladies and gentlemen,

You have in your hands the Annual Report of the Union of Towns and 
Municipalities of the Czech Republic 2007 in which we briefl y summarise 
activities of the Union over the last year, look back to the most important 
events of the year and name those who represent local self-governments 
in the Union. Traditionally, we inform you about the state of our member-
ship, we mention the structure of the Union and introduce results of the 
Union´s management.
It is understandable that in 2007 the Union´s activity was dominated 
by the Act regulating Budget Shares of Territorial Self-government Units 
on National Taxes that raised emotions as early as at the May Assembly. 
However, we also paid great attention to other rules of law, eg. the Act 
regulating Tax on Property and Land, the Act regulating Lotteries, the 
Municipal Order or the Act regulating the Police of the Czech Republic in 
connection with delegation of some powers down to the Municipal Police. 
In total, the Union expressed its opinion to roughly two hundred measu-
res; we shortly comment on some of them in a separate chapter.
For the municipal representatives the Union organised a number of 
inspiring activities. The most important is certainly the already menti-
oned X. Assembly of the Union in Hradec Králové where we celebrated 
100th anniversary since the Union´s establishment. It is almost unbelie-
vable but it has already been the whole century since more than two 
hundred delegates from about a hundred towns and cities met in 
Kolín and expressed an interest in bringing into being “a more essen-
tial, organic grouping of all Czech towns which would result in an 
infl uential counterbalance to organisations of other corporations, 
estates and classes of state society”. On the occasion of this impor-
tant anniversary the Union issued a deep publication informing about 
history of associating of our cities, towns and communities since 1907 
untill today. Among other important events there are the Regional 

Sessions, the Congress of Mayors at URBIS Trade Fair and the Financial 
Conference. A short summary of all the most important events is also 
included in one of the following chapters.
I would also mention shortly some of the foreign activities of the Union. 
Traditionally, we actively participated in the operation of the Council 
of European Municipalities and Regions, the Committee of the Regions 
and the Congress of Local and Regional Authorities of Europe at the 
Council of Europe. We strongly supported town-twinning cooperation 
of our cities and towns. In 2007, we carreid on helping councillors from 
Eastern European countries. We concentrated namely on supporting 
the pro-democratic movement in Belorussia where we implemented as 
many as two projects whose aim was to pass on experience from our 
own democratic transformation and functioning of local governments to 
our Belorussian colleagues. The Union was also active in negotiating the 
structure and conditions for drawing down on the Cohesion and Strucut-
ral Funds of the European Union.
Toward the end of the last year, the European Charter of Fundamental 
Rights was approved in Strasbourg and, subsequently, the Reform Treaty 
signed in Lisabon. This means another expansion of local government 
powers and confi rmation of the fact that local governments are equal 
partners to governments, parliaments as well as the European Commissi-
on and the Euroepan Parliament.
Dear friends, I cannot choose but to sincerely thank here to all those who 
participate in the Union’s work. I believe that by means of joining our for-
ces we will manage to gain favourable conditions for functioning and 
development of our cities, towns and communities. I wish you all a lot of 
success both in your work as well as in your personal lives.

Oldřich Vlasák
President of the Union of Towns and Municipalities 

of the Czech Repbulic

Introductory word of the Union’s President
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Souhrnná charakteristika Svazu
Co je Svaz 

Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou 

a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnic-

kých osob. Jeho členy jsou obce a města. Svaz je partnerem pro 

vládní i parlamentní politickou reprezentaci České republiky, úzce 

spolupracuje také s evropskými institucemi. Podílí se na přípravě 

a tvorbě návrhů legislativních opatření týkajících se kompetencí 

obcí a podporuje výměnu informací a zkušeností. Činnost Svazu 

je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupite-

lů, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problé-

mům samosprávy.

Hlavní cíle Svazu

� obhajovat společné zájmy a práva měst a obcí, a vytvářet tak 

příznivé podmínky k jejich rozvoji

� podporovat a rozvíjet samosprávnou demokracii ve veřejné 

správě 

� podílet se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají 

dopad na místní samosprávu, a posilovat tak vliv obcí v legis-

lativní oblasti

� informovat vládu, parlament i instituce Evropské unie včas 

o tom, jaký dopad mohou mít jimi připravovaná opatření na 

kvalitu života občanů i na rozvoj jednotlivých území

� posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí

� vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv

� podporovat výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe.

Z uvedených cílů Svazu vyplývá, že jeho každodenní činnost 

je zaměřena především na oblast legislativy a různých opatře-

ní, např. strukturální politiky, politiky sociálního začleňování či 

dotačních titulů, které se dotýkají života obcí. Svaz se vyjadřuje 

k návrhům zákonů, prováděcích právních předpisů i výše zmíně-

ných opatření. Zástupci Svazu aktivně vstupují do celého procesu 

jejich tvorby i uvádění do praxe. Účastní se meziresortních při-

pomínkových řízení, obhajují zájmy měst a obcí na příslušných 

ministerstvech a v poslaneckých i senátních výborech. V roce 

2004 se Svaz stal povinným připomínkovým místem. V roce 2005 

uzavřel Dohodu o vzájemné spolupráci s vládou ČR.

Svaz obhajuje zájmy místních samospráv i na evropské úrovni. 

Spolu s dalšími asociacemi se snaží ovlivňovat podobu evropské 

legislativy a politik ve prospěch měst a obcí. Aktivně se účastní 

činnosti Evropské rady obcí a regionů (CEMR), Výboru regionů 

(CoR) a Kongresu místních a regionálních orgánů při Radě Evro-

py (CLRAE). Je zapojen i ve Světové organizaci měst a samospráv 

(UCLG) a v Evropské sociální síti (ESN). Svaz se rovněž účastní růz-

ných mezinárodních projektů, do jejichž realizace zapojuje své 

členy, a podporuje města a obce v navazování partnerské spo-

lupráce. Je aktivní v oblasti transformační spolupráce se zeměmi 

jihovýchodní a východní Evropy.

What is the Union of Towns and Municipalities of the CR?

The Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic is a volun-

tary, apolitical and non-governmental organisation founded as a pro-

fessional association of legal entities. Members of the Union are cities, 

towns and communities. 

The Union of Towns and Municipalities of the Czech Repbulic is a part-

ner for governmental and parliamentary political representation of the 

Czech Republic; it also closely cooperates with European institutions. 

It takes part in preparing and designing draft legislative measures in 

areas pertaining to the competencies of municipalities and encourages 

exchange of information and experience. The Union’s activity is prima-

rily based on the activity of mayors, lord mayors and councillors who, 

beyond the framework of their duties, also devote themselves to general 

self-government issues.

Main objectives of the Union

� To defend and support common interests and rights of cities, towns 

and communities, thus creating favourable conditions for their 

development

� To support and develop self-government democracy in public admi-

nistration

� To participate in the preparation of laws and other measures 

having impact on local authorities, thus strengthening municipa-

lities’ infl uence on the legislative area

� To duly inform the Government, Parliament and European Union 

institutions of the impact the measures prepared by them may have 

on the quality of citizens’ life and the development of respective ter-

ritories

� To enhance the economic independence of cities, towns and com-

munities 

� To educate councillors and offi  cials of municipal authorities 

� To support the exchange of experience and examples of good 

practise

The mentioned objectives of the Union show that its everyday activity 

is primarily focused on legislation and various measures related to the 

life of municipalities, for example the structural policy, policy of social 

inclusion or grant titles. The Union comments on bills, proposed imple-

menting legal regulations and the aforementioned measures. Repre-

sentatives of the Union actively enter the entire process of their design 

and implementation in practice. They participate in interdepartmental 

amendment procedures, defend the interests of cities, towns and com-

munities at respective ministries and on parliamentary and senate 

committees. In 2004, the Union became a compulsory amendment pla-

ce. In 2005, it concluded the Agreement on Mutual Cooperation with the 

Government of the Czech Republic.

Summary Characteristics of the Union
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Bodies of the Union

Orgány Svazu
Sněm 
je nejvyšším orgánem Svazu. Koná se jednou za dva roky, může 

ale zasedat i mimořádně. Určuje priority a hlavní směry činnosti 

Svazu, schvaluje hospodaření Svazu mezi Sněmy a přijímá stano-

viska k aktuálním problémům měst a obcí.

Rada
řídí a kontroluje činnost Svazu v období mezi Sněmy. Zasedá 

minimálně dvakrát ročně. Schvaluje výsledky hospodaření Sva-

zu a rozpočet na následující rok. Formuluje usnesení k různým 

problematikám samosprávy. Ze své činnosti je Rada odpovědná 

Sněmu. V současné době má 101 členů. 

Kontrolní komise
je devítičlenný nezávislý orgán Svazu, který se řídí vlastním jed-

nacím řádem a ze své činnosti je odpovědný Sněmu. Kontrolní 

komise dohlíží na dodržování obecně závazných právních před-

pisů a Stanov v činnosti Svazu. Kontroluje hospodaření s fi nanč-

ními hmotnými prostředky Svazu, dodržování rozpočtu a provádí 

kontrolu účtů. 

Předsednictvo Svazu
zajišťuje operativní činnost Svazu v období mezi zasedáními 

Rady. Formuluje stanoviska Svazu k aktuálním problematikám 

samosprávy. Ze své činnosti je odpovědné Radě. Předsednictvo 

je složeno z jedenácti členů, kteří jsou, s výjimkou čestného před-

sedy, voleni jmenovitě z členů Rady. Aby se mohlo kvalifi kovaně 

vyjadřovat k jednotlivým problematikám, zřizuje Předsednictvo 

odborné poradní komise.

Komory
zajišťují požadavky jednotlivých druhů obcí. Každá obec je čle-

nem jedné z komor; statutární města a hl. m. Praha jsou členem 

Komory statutárních měst, města a městyse jsou členem Komory 

měst a obce jsou členem Komory obcí; městské části nebo měst-

ské obvody statutárních měst a hl. m. Prahy a právnické osoby ne-

jsou členem žádné z komor. Členové komor volí ze svého středu 

předsedu komory, který je zpravidla místopředsedou Svazu 

a zástupcem příslušné komory v Předsednictvu Svazu. Komorové 

uspořádání Svazu zajišťuje vyváženost názorů různých velikost-

ních kategorií obcí.

Kancelář Svazu
provádí výkon rozhodnutí orgánů Svazu a zajišťuje naplňová-

ní priorit Svazu daných Sněmem. Zpracovává stanoviska Svazu 

k návrhům právních předpisů, koncepcí, programů a dalších 

dokumentů souvisejících s životem měst a obcí. Zajišťuje admi-

nistrativní podporu ostatním orgánům Svazu. Organizuje semi-

náře, konference a krajská setkání. V čele Kanceláře stojí výkonný 

místopředseda.

The Assembly
is the supreme body of the Union. The Assembly takes place once in two 

years, however, it can hold extraordinary sessions. It determines the pri-

orities and main directions of the Union’s activity, approves the Union’s 

economic result between Assemblies and adopts standpoints on up-to-

date issues of towns and municipalities.

The Council
controls and supervises the Union‘s activity in between the Assemblies. 

It sits at least twice a year. It approves the economic result of the Union 

and the budget for the following year. It formulates resolutions on vari-

ous self-government issues. The Council is responsible for its activity to 

the Assembly. At the present time, the Council has 101 members.  

The Audit Committee
is a nine-member independent body of the Union which abides by its 

own rules of procedure and is responsible for its activity to the Assembly. 

The Audit Committee oversees compliance with generally binding legal 

regulations and Articles in the Union’s activity. It audits the manage-

ment of the Union’s fi nancial tangible assets, oversees observance of the 

budget and audits the accounts.

The Executive Board of the Union
ensures the Union’s operative activity in the period between the 

Council’s sessions. It formulates the Union’s standpoints on self-gover-

nment issues of the day. It is responsible for its activity to the Coun-

cil. The Executive Board consists of eleven members who, with the 

exception of the Honorary Chairman of the Union, are elected from 

among the members of the Council. In order to be able to issue quality 

standpoints on various issues, the Executive Board establishes profes-

sional advisory committees.

Chambers
serve to meet the requirements of individual types of municipalities. 

Every municipality is a member of one of the chambers; chartered cities 

and the City of Prague are members of the Chamber of Chartered Citi-

es, towns and township villages are members of the Chamber of Towns, 

and communities are members of the Chamber of Communities; town 

districts or wards of chartered towns and the City of Prague as well as 

legal entities are not members of any chamber. Members of chambers 

elect from among their ranks the Chairman of the respective chamber 

who is, as a rule, a Vice-chairman of the Union and a representative of 

the particular chamber on the Executive Board of the Union. The Union’s 

chamber confi guration ensures equanimity of opinions of various size 

categories of municipalities. 

Bureau of the Union
carries out execution of decisions of the Union’s bodies and ensures fulfi l-

ment of the Union’s priorities as determined by the Assembly. It draws up 

the Union’s opinions on draft legal regulations, conceptions, program-

mes and other documents pertaining to the life of towns and munici-

palities. It provides administrative support of other Union’s bodies. It 

organises seminars, conferences and regional meetings. The Bureau is 

headed by an Executive Vice-chairman.
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Organizační struktura Svazu / SMO ČR Structure

SNĚM
The Assembly

RADA
The Council

KOMORY
The Chambers

KONTROLNÍ KOMISE
The Audit Committee

PŘEDSEDNICTVO
Executive Board

PŘEDSEDOVÉ KOMOR
Chairmen of  the Chambers

KOMISE PŘEDSEDNICTVA
Committees of the Executive Board

PŘEDSEDA SVAZU
President of the Union

VÝKONNÝ MÍSTOPŘEDSEDA
Executive Vice-President

KANCELÁŘ SVAZU
Bureau of the Union

LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Legislative-legal Department

ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
External Relations

ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ
Internal Aff airs

Kancelář Svazu zajišťuje organizač-

ně výkon rozhodnutí orgánů Svazu 

a vykonává i jiné samostatné činnosti. 

V jejím čele stojí výkonný místopředse-

da. Kancelář se skládá ze tří oddělení. 

Jaromír Jech

výkonný 

místopředseda

Vendula Kouňovská

vedoucí oddělení 

vnitřních věcí

Legislativně-právní oddělení při-

pomínkuje návrhy právních předpi-

sů, které se dotýkají obcí, a vyjednává 

o nich na jednotlivých ministerstvech, 

ministerských pracovních skupinách 

a v Parlamentu. Prostřednictvím členství 

Svazu v CEMR a bruselského pracoviště 

Svazu vstupuje do procesu ovlivňování 

legislativních norem a politik Evropské 

unie. Po odborné stránce zajišťuje chod 

pracovních komisí Předsednictva Svazu 

a jednotlivých komor, vydává právní sta-

noviska a poskytuje právní konzultace 

pro členské obce.

Mgr. Lukáš Váňa

vedoucí legislativně-

-právního oddělení

Mgr. Milena Jabůrková

vedoucí oddělení 

vnějších vztahů

Kancelář Svazu

Vnitřní oddělení zajišťuje po organi-

zační a provozně technické stránce čin-

nost orgánů Svazu a komisí Svazu, akce 

pořádané Svazem (např. krajská setkání, 

finanční konferenci a kongres starostů), 

vede evidenci obcí, zajišťuje provozně-

-ekonomický chod Kanceláře.

Oddělení vnějších vztahů zajišťuje: 

� Agendu zahraničních vztahů – při-

pravuje jednání zástupců Svazu v evrop-

ských institucích. Poskytuje informace 

k čerpání evropských fondů a aktivně 

ovlivňuje podobu kohezní politiky EU. 

Poskytuje poradenství v oblasti partner-

ské spolupráce měst a zprostředkovává 

nová partnerství. 

� Agendu PR a komunikace – připravu-

je pro členy Svazu pravidelný informační 

měsíčník a webové stránky, spolupra-

cuje na vydávání odborných publikací 

a zajišťuje komunikaci s médii.
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Předsednictvo Svazu v roce 2007

Předseda Čestný předseda

Ing. Oldřich Vlasák
poslanec EP, výkonný prezident CEMR, 

zastupitel města Hradec Králové, 
primátor města v letech 1998-2004

MUDr. Pavel Bém
primátor, hlavní město Praha

Ing. Zbyněk Stanjura
primátor, statutární město Opava

předseda Komory statutárních měst

Josef Bezdíček
starosta, obec Čermná nad Orlicí

předseda Komory obcí

Mgr. Daniela Pastorková
starostka, město Bělá pod Bezdězem

předsedkyně Komory měst

Ing. Dan Jiránek
primátor, statutární město Kladno

Alena Knobová
starostka, obec Liběšice

Ing. Pavel Vondrys
starosta, město Strakonice

Ing. Pavel Smolka
starosta, město Vítkov

Ing. Ladislav Kryštof
starosta, město Uherský Brod

Mgr. František Lukl
starosta, město Kyjov

 Místopředsedové

 Členové
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Rada Svazu v roce 2007 / Council of the Union in 2007
JIHOČESKÝ KRAJ
Město TŘEBOŇ, Zdeněk Mráz, místostarosta
Město STRAKONICE, Ing. Pavel Vondrys, starosta
Město TÁBOR, Ing. Hana Randová, starostka
Městys LHENICE, Ing. Marie Kabátová, starostka
Městys KŘEMŽE, Ing. Josef Troup, starosta
Město PÍSEK, Ing. Miroslav Sládek, starosta
Městys LEDENICE, Mgr. Miroslav Franěk, starosta

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Město KYJOV, Mgr. František Lukl, starosta
Město VELKÉ BÍLOVICE, Marie Vlková, starostka
Město ROUSÍNOV, Ing. František Havíř, starosta
Obec SOKOLNICE, Jiří Životský, starosta
Obec VEDROVICE, Mgr. Anna Gigimovová, starostka
Obec DRNOVICE (okr. Blansko), Bohumil Tenora, starosta

KARLOVARSKÝ KRAJ
Obec VELKÁ HLEĎSEBE, RNDr. Jiří Bytel, starosta
Město HORNÍ SLAVKOV, Mgr. Jana Vildumetzová, starostka
Obec JENIŠOV, Ivan Truksa, starosta

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Obec ČERMNÁ NAD ORLICÍ, Josef Bezdíček, starosta
Obec HOLOVOUSY, Mgr. Martina Berdychová, starostka
Obec BOŽANOV, Karel Rejchrt, starosta
Obec ČERNOŽICE, Jaromír Kotěra, starosta
Obec MALÉ SVATOŇOVICE, Eva Hylmarová, starostka

LIBERECKÝ KRAJ
Město RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, 
Ing. František Chlouba, starosta
Město ROVENSKO POD TROSKAMI, Pavel Koldovský, starosta
Obec PŘÍŠOVICE, Antonín Lízner, starosta
Město DOKSY, Bc. Zdeněk Krenický, starosta

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Město RÝMAŘOV, Ing. Petr Klouda, starosta
Město VÍTKOV, Ing. Pavel Smolka, starosta
Obec STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ, 
Ing. Dalibor Dvořák, starosta
Město PETŘVALD, Václav Holeček, starosta
Obec KUNÍN, Dagmar Novosadová, starostka

OLOMOUCKÝ KRAJ
Obec HRADEC-NOVÁ VES, Jana Vaníčková, místostarostka
Město UNIČOV, Ing. Jarmila Kaprálová, starostka
Obec ÚSTÍ (okr. Přerov), Libor Vykopal, starosta
Město NĚMČICE NAD HANOU, Ivana Dvořáková, starostka
Město ŠUMPERK, Mgr. Zdeněk Brož, starosta

PARDUBICKÝ KRAJ
Město ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Richard Pešek, starosta
Město HOLICE, Mgr. Pavel Hladík, starosta
Město CHRAST, Tomáš Vagenknecht, starosta
Město MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, RNDr. Josef Ošťádal, starosta

PLZEŇSKÝ KRAJ
Město HRÁDEK, Jaroslav Perlík, starosta
Město STŘÍBRO, Mgr. Miroslav Nenutil, starosta
Město ŠVIHOV, PaedDr. Václav Petrus, starosta
Město STOD,  Jiří Vlk, starosta
Obec BLÍŽEJOV, Jiří Červenka, starosta
Město KRALOVICE, Ing. Rudolf Salfický, starosta

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Město ČERNOŠICE, Helena Langšádlová, místostarostka
Město BĚLÁ POD BEZDĚZEM, Mgr. Daniela Pastorková, starostka
Město ÚVALY, MUDr. Jan Šťastný, starosta
Obec VELKÝ OSEK, Ing. Jiří Otta, starosta
Obec MISKOVICE, Ing. Antonín Štefl, starosta
Obec BROUMY, Jiří Čermoch, starosta
Obec NEBUŽELY, Miroslav Pokorný, starosta
Obec LUŽNÁ, Miloslav Dvořák, starosta
Město NYMBURK, Ladisla Kutík, starosta
Obec NEDRAHOVICE, Jiří Soběslavský, starosta
Obec VLKANČICE, Ing. Otakar Král, starosta
Město VELTRUSY, Bronislav Havlín, starosta

ÚSTECKÝ KRAJ
Obec DOLNÍ PODLUŽÍ, Josef Pecinovský, starosta
Obec LIBĚŠICE (okr. Litoměřice), Alena Knobová, starostka
Obec LÍŠŤANY, Miroslav Protiva, starosta
Obec CHBANY, Ing. Josef Zajíc, starosta
Město BÍLINA, Josef Horáček, starosta
Obec PROBOŠTOV, Alenka Antošová, starostka
Obec MODLANY, Pavel Rajčan, starosta

VYSOČINA
Městys LUKA NAD JIHLAVOU, Viktor Wölfl, starosta
Město TŘEBÍČ, Ing. Ivo Uher, starosta
Obec ŠKRDLOVICE, Ivan Hořínek, starosta
Město HAVLÍČKŮV BROD, Ing. Jana Fischerová, CSc., starostka
Město PACOV, Lukáš Vlček, Dis., starosta

ZLÍNSKÝ KRAJ
Obec RUSAVA, Bohumil Škarpich, starosta
Město ZUBŘÍ, Ing. Lubomír Vaculín, starosta
Město UHERSKÝ BROD, Ing. Ladislav Kryštof, starosta
Město OTROKOVICE, Radoslava Matuszková, starostka

STATUTÁRNÍ MĚSTA
Brno, Roman Onderka, primátor
České Budějovice, Mgr. Juraj Thoma, primátor
Děčín, Ing. Vladislav Raška, primátor
Frýdek-Místek, Ing. Eva Richtrová, primátorka
Havířov, František Chobot, primátor
Hradec Králové, Ing. Otakar Divíšek, primátor
Chomutov, Ing. Ivana Řápková, primátorka
Jihlava, Ing. Jaroslav Vymazal, primátor
Karlovy Vary, Jiří Dietz, uvolněný člen zastupitelstva
Karviná, Tomáš Hanzel, primátor
Kladno, Ing. Dan Jiránek, primátor
Liberec, Ing. Jiří Kittner, primátor
Most, Ing. Vlastimil Vozka, primátor
Mladá Boleslav, MUDr. Raduan Nwelati, primátor
Olomouc, Martin Novotný, primátor
Opava, Ing. Zbyněk Stanjura, primátor
Ostrava, Ing. Petr Kajnar, primátor
Pardubice, Ing. Jaroslav Deml, primátor
Plzeň, Ing. Pavel Rödl, primátor
Přerov, Ing. Jiří Lajtoch, primátor
Ústí nad Labem, Mgr. Jan Kubata, primátor
Zlín, PhDr. Irena Ondrová, primátorka

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MUDr. Pavel Bém, primátor + 2 zástupci

VÝBOR MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A OBVODŮ 
Ústí nad Labem-Severní Terasa, Ing. Jiří Brodský, zastupitel
Plzeň 4,  JUDr. Hynek Brom, starosta
Pardubice V, Jaroslav Kňava, starosta



8Výroční zpráva 2007  / Annual Report 2007

Činnost Svazu v roce 2007

Rok 2007 byl pro Svaz měst a obcí České republiky velmi význam-

ným. Byly přijímány pro obce zásadní legislativní normy, konala 

se řada zajímavých svazových akcí. Těm dominoval X. Sněm Sva-

zu, při kterém vyvrcholily oslavy stého výročí od jeho založení. 

Všichni delegáti si připomněli 27. říjen 1907, kdy se v Kolíně konal 

první sjezd českých měst, který dal podnět k založení organizace 

usilující o zachování a postupné zdokonalování samosprávy. 

Činnost Svazu v první polovině roku 2007 vycházela ještě z priorit 

stanovených IX. Sněmem, ve druhém pololetí se již řídila úkoly, 

které vytyčil jubilejní X. Sněm. Hlavní úkoly se týkaly samozřejmě 

oblasti legislativy. Svaz v uplynulém roce připomínkoval zhru-

ba 200 legislativních materiálů, a to jak po věcné, tak po legis-

lativně-technické stránce. Některé byly pro obce velmi zásadní 

a přelomové. Rozhodně největší pozornost jak svazových orgánů, 

tak legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu byla upřena 

na novelu zákona o rozpočtovém určení daní. K dalším stěžejním 

legislativním normám patřily novela zákona o dani z nemovi-

tostí, zákon o loteriích, novela zákona o obcích a novela zákona 

o Policii ČR v souvislosti s přesouváním některých kompetencí 

na obecní policii. Do jaké míry byla podávaná stanoviska Svazu 

k nejdůležitějším právním normám úspěšná, uvádíme v samo-

statné kapitole. 

Na jaře proběhla ve všech regionech krajská setkání. Zúčastnilo 

se jich více než 1300 starostek a starostů z členských, ale i nečlen-

ských měst a obcí. Krajská setkání byla určitou přípravou na nad-

cházející Sněm. V dostatečném časovém předstihu tak bylo mož-

né prodiskutovat vybrané svazové materiály a přípravu voleb do 

Rady Svazu. Odborná část se soustředila na nově přijaté zákony 

s dopadem na města a obce. Byly to zejména zákon o sociálních 

službách, stavební zákon, zákoník práce, zákon o střetu zájmů 

a zákon o obcích. Účastníci krajských setkání měli možnost vyjá-

dřit se i k připravované legislativě. Nejvíce diskusních příspěvků 

se týkalo pochopitelně novely zákona o rozpočtovém určení daní 

a nové podoby zákona o úřednících územních samosprávných 

celků. Jednalo se také o možnostech čerpání prostředků ze struk-

turálních fondů v období 2007-2013. Potvrdilo se, že krajská 

setkání se těší stále větší oblibě. Regionální platformu pro posky-

tování informací, výměnu názorů i předávání podnětů vítají jak 

představitelé měst a obcí, tak i pracovníci Kanceláře Svazu. 

Počátkem dubna Svaz inicioval a významnou měrou se podílel 

na organizování veřejného slyšení v Senátu na téma zkráceně 

nazývané „církevní restituce“. Naší hlavní snahou bylo získat pod-

poru senátorů pro podání návrhu na zrušení části zákona o půdě 

k Ústavnímu soudu. Stížnost, která měla napomoci odblokovat 

nakládání s bývalým církevním majetkem, byla podána v květnu.   

Duben patřil tradičně Kongresu starostů a primátorů. Čtyři stovky 

zástupců obcí přijely na brněnské výstaviště hledat odpověď na 

The year 2007 was very important for the Union of Towns and Municipa-

lities of the Czech Republic. Decisive legislative measures were adopted, 

a number of interesting Union’s events took place. They were dominated 

by X. Assembly of the Union, on the occasion of which celebrations of 

the hundredth anniversary since the Union’s establishment came to 

a head. All the delegates recalled 27th October 1907 when the fi rst 

Assembly of the Czech cities and towns took place in Kolín that gave 

impetus to bringing into being an organisation striving for maintenan-

ce and improvement of the self-government.

In the fi rst half of the year 2007 activities of the Union still emanated 

from priorities set by IX. Assembly; in the second half the Union was 

managed by objectives laid down by the jubilee X. Assembly. The main 

tasks obviously pertained to legislation. In the previous year the Union 

commented on as many as 200 legislative measures, both from the 

matter-of-fact and legislatively technical point of view. Some of them 

were crucial and turning for the municipalities. The Union’s authorities 

and the Legislative-legal Department of the Union’s Bureau were decisi-

vely most interested in amending the Act regulating Budget Shares of 

Territorial Self-Government Units on the National Taxes. Other fun-

damental legislation covered the Act regulating Tax on Property and 

Land, Act regulating Lotteries, amendment of the Municipal Order and 

amendment of the Act regulating the Police of the Czech Republic in 

connection with delegation of some powers down to the Municipal Poli-

ce. The extent to which the submitted comments on the most important 

legal measures were successful is stated in a separate chapter.

In the spring, the Regional Sessions were held in all regions. More than 

1,300 mayors and mayoresses from member, but also non-member 

municipalities took part in them. The Regional Sessions were some kind 

of a preparation for the upcoming Assembly. Hence it was possible to 

early enough discuss selected Union materials and preparation of electi-

ons for the Union’s Council. The professional programme concentrated 

on the newly adopted laws with impact on municipalities. They were 

namely the Social Services Act, the Building Act, the Labour Code, the 

Act regulating Confl ict of Interests and the Municipal Order. Participants 

in the Regional Sessions also had a chance to express their opinion on 

bills under preparation. The most debatable issue obviously related to 

the amended Act regulating Budget Shares of Territorial Self-Gover-

nment Units on National Taxes and the new shape of the Act regula-

ting Offi  cials Employed by the Territorial Self-government Units. On the 

programme there were also possibilities to draw down the Structural 

Funds in the period 2007 – 2013. As expected, the Regional Sessions 

enjoy more and more popularity. The regional platform for providing 

Activities of the Union in 2007
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information, opinions exchange and submitting proposals is welcome 

by representatives of cities, towns and communities as well as offi  cials 

of the Union’s Bureau.

At the beginning of April, the Union initiated and to an important extent 

participated in organising an open hearing in the Senate on the topic of 

shortly called “church restitutions”. Our principal eff ort was to get sup-

port from the senators for submitting a proposal to the Constitutional 

Court that would revoke a part of the Act regulating Land Property. The 

complaint that was expected to help unblock handling of the former 

church property was submitted in May. 

April traditionally belonged to the Congress of Mayors and Lord Mayors. 

Four hundred municipal representatives came to Brno Trade Fair premi-

ses to look for an answer to a question what the new tax reform would 

bring to or take from cities, towns and communities. Minister of Finance 

Miroslav Kalousek introduced expected amendments to participants. 

They welcomed proposed reductions in number of municipal size cate-

gories as well as distant coeffi  cients. However, they criticised insuffi  cient 

motivation elements of the system, simple redistribution criteria and 

setting the number of inhabitants according to the Czech Statistical 

Offi  ce fi gures that do not comply with the database of the Ministry of 

the Interior. The tax on land and property were also examined at length. 

The proposed dissolution of this tax on agricultural land raised a wave 

of dissent. Thanks to our pressure this proposal was not accepted. Vice 

versa, a number of mayors asked for cancellation of the fi fteen-year tax 

exception on newly built buildings. In the last part of the programme 

everybody listened with interest to Slovak colleagues‘ experience with 

the reform of public fi nance.

At the beginning of May, the House of Cities, Municipalities and Regions 

started, after a few years of preparation, its operation in Brussels. The 

Union, together with Slovak ZMOS, opened their offi  ce there; the Boards 

of Executives of both the associations discussed and approved a plan of 

common activities at their common meeting in Brno on 18 April 2007. In 

the House of Municipalities up to 25 organisations found their represen-

tation under one roof. Hence, the Union has another chance to make its 

lobbying of the European legislation together with other national asso-

ciations more effi  cient.

The most important event of the year 2007 was, without a doubt, 

X. Assembly of the Union. It took place on 24th and 25th May 2007 in 

Aldis Congress Centre in Hradec Králové. Six hundred and seventy-six 

delegates participated and a number of guests – representatives of 

otázku, co obcím a městům přinese nebo ubere daňová reforma. 

S připravovanými změnami seznámil účastníky kongresu ministr 

fi nancí Miroslav Kalousek. Účastníci Kongresu uvítali navrhované 

snížení počtu velikostních kategorií obcí i odstranění skokových 

koefi cientů. Kritizovali ale nedostatečné motivační prvky systé-

mu, jednoduchá přerozdělovací kritéria a stanovování počtu 

obyvatel podle údajů Českého statistického úřadu, jež se nesho-

dují s databází ministerstva vnitra. Dlouze byla rozebírána také 

daň z nemovitostí. Vlnu nesouhlasu vyvolalo navrhované zrušení 

této daně ze zemědělských pozemků. Právě díky svazovému lob-

by tento návrh nakonec neprošel. Řada starostů naopak volala 

po zrušení patnáctiletého osvobození od daně u novostaveb. 

V posledním bloku si všichni se zájmem vyslechli, jaké zkušenosti 

mají s reformou fi nancí jejich slovenští kolegové.   

Počátkem května, po několika letech příprav, zahájil činnost 

Dům měst, obcí a regionů v Bruselu. Také Svaz spolu se sloven-

ským ZMOS zde otevřely svoji kancelář - plán společných aktivit 

projednaly a schválily předsednictva obou asociací na zasedání 

18. dubna 2007 v Brně. V Domě samospráv našlo své zastoupení 

pod jednou střechou na 25 organizací. Svaz tak má další možnost 

ve spolupráci s ostatními národními asociacemi zefektivnit svůj 

lobbying v oblasti evropské legislativy. 

Nejvýznamnější akcí roku 2007 byl bezesporu jubilejní X. Sněm 

Svazu, který se konal ve dnech 24. a 25. května 2007 v králové-

hradeckém Aldisu. Zúčastnilo se ho 676 delegátů, pozvání přijala 

i řada hostů – představitelů vlády, Parlamentu, krajských zastupi-

telstev a dalších. Podporu svazovým aktivitám vyjádřili předse-

da vlády Mirek Topolánek, místopředseda Senátu Jiří Šneberger, 

předseda Asociace krajů Evžen Tošenovský a předseda Združenia 

miest a obcí Slovenska Michal Sýkora. Věcný dialog o nejpal-

čivějších otázkách samosprávy vedli účastníci Sněmu s místo-

předsedou vlády pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou, 

ministrem vnitra Ivanem Langrem, ministrem práce a sociálních 

věcí Petrem Nečasem a ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíši-

lem. V diskusi zaznělo mnoho podnětů, které byly z velké většiny 
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Activities of the Union in 2007

Činnost Svazu v roce 2007

the Government, Parliament, regional councils and others – accepted 

an invitation. Support to the Union’s activities were expressed by Prime 

Minister Mirek Topolánek, Vice Chairman of the Senate Jiří Šneberger, 

President of the Association of the Regions Evžen Tošenovský and Pre-

sident of the Association of Cities, Towns and Communities of Slovakia 

Michal Sýkora. Participants in the Assembly led a matter-of-fact dialo-

gue about the most pressing self-government issues with the Deputy 

Prime Minister Alexander Vondra, Minister of the Interior Ivan Langer, 

Minister of Labour and Social Aff airs Petr Nečas and Minister of Justice 

Jiří Pospíšil. A lot of incentives, most of which were fi nally listed among 

fi nally adopted conclusions, were voiced in the course of the discussi-

on. The Assembly delegates asked respective institutions to implement 

relevant amendments to the Building Act, ensure systematic fi nancing 

of units of voluntary fi re brigades, processing new procedures for fi nal 

assessment of subsidies released for building up gas facilities and fi t-

tings in municipalities, cancele the fi fteen-year tax exception on newly 

built buildings, increase fi nancing of community service, increase con-

tributions to execution of delegated powers, and others. Assembly par-

ticipants paid great attention to proposed Union’s priorities for the fol-

lowing period. Especially the Priority “Strengthening Municipal Financial 

Independence”, mostly refl ected in the amended Act regulating Budget 

Shares of Territorial Self-governments on National Taxes, raised almost 

emotional reactions. Agreeing on such formulation of Union´s require-

ments that would be convenient for both small communities as well 

as big cities was not easy at all. A lot of contra-submissions were sub-

mitted majority of which were fi nally adopted; the controversial ones 

were decided by means of Chamber voting. X. Assembly also elected the 

new Council of the Union and members of the Audit Committee. They 

approved amendments of the Union’s Statutes and the Rules of Order 

of the Assembly. Last but not least it is necessary to mention that in the 

course of the social evening celebrations of the hundredth anniversa-

ry since the Union’s establishment came to a head. Oldřich Vlasák, the 

Union’s President, together with his predecessors christened the book 

The Union of Towns and Municipalities through Centenary’s Eyes that 

mapped the development and activities of the Union since 1907. On this 

occasion those who to an important extent participated in Union’s work 

or contributed to higher reputation of the Union were honoured with 

a plaque. The honour was taken over by Anna Gigimovová, František 

Dohnal, Tomáš Jirsa, Ivan Kočárník, Peter Knip and Vladimír Špidla.

On 8th June, the fi rst meeting of the newly composed Council of the Union 

took place. The Council elected from their members the Executive Board, 

Vice-presidents on behalf of the respective Union´s Chambers and the 

President. Oldřich Vlasák, councillor in Hradec Králové and Member of 

nakonec zařazeny do přijatých závěrů. Delegáti Sněmu požado-

vali po příslušných institucích provedení odpovídajících změn ve 

stavebním zákoně, zajištění systémového fi nancování jednotek 

sborů dobrovolných hasičů, zpracování nového postupu pro 

závěrečné vyhodnocení dotací na plynofi kaci obcí, zrušení osvo-

bození od daně z nemovitostí u novostaveb, navýšení fi nančních 

prostředků na veřejně prospěšné práce, navýšení příspěvku na 

výkon státní správy a další. Velkou pozornost věnovali tentokrát 

účastníci Sněmu navrženým prioritám činnosti Svazu pro násle-

dující období. Především priorita Posílení fi nanční samostatnosti 

obcí, která se promítá převážně do novely zákona o rozpočtovém 

určení daní, vyvolala až emotivní reakce. Shodnout se na takové 

formulaci svazových požadavků, která by vyhovovala jak malým 

obcím, tak i velkým městům, nebylo vůbec jednoduché. Bylo 

podáno mnoho protinávrhů, většina z nich byla nakonec přijata, 

o těch sporných rozhodlo až komorové hlasování. X. Sněm schvá-

lil také novou Radu Svazu a členy Kontrolní komise. Odsouhlasil 

úpravu Stanov Svazu a Jednacího řádu Sněmu. V neposlední řadě 

je pak třeba zmínit, že při společenském večeru vyvrcholily osla-

vy stého výročí od založení Svazu. Předseda Svazu Oldřich Vlasák 

spolu se svými předchůdci pokřtili knihu Svaz měst a obcí očima 

století, která mapuje vývoj a činnost Svazu od roku 1907. Plake-

tou byli při této příležitosti oceněni ti, kteří se významnou měrou 

podíleli na práci Svazu nebo se zasloužili o vzrůstající prestiž Sva-

zu. Ocenění převzali Anna Gigimovová, František Dohnal, Tomáš 

Jirsa, Ivan Kočárník, Peter Knip a Vladimír Špidla.

8. června se konalo první zasedání Rady Svazu v novém složení. 

Rada si ze svého středu zvolila Předsednictvo, místopředsedy 

Svazu za jednotlivé Komory a předsedu. Předsednický post obhá-

jil Oldřich Vlasák, zastupitel města Hradec Králové a poslanec 

Evropského parlamentu. Místopředsedy byli zvoleni za Komoru 

obcí Josef Bezdíček, starosta Čermné nad Orlicí, za Komoru měst 

Daniela Pastorková (Vernerová), starostka Bělé pod Bezdězem, 

a za Komoru statutárních měst Zbyněk Stanjura, primátor 

Opavy.

18. července se uskutečnilo v pořadí druhé jednání Svazu s vládou 

České republiky. Pro jednání připravila Kancelář Svazu 13 bodů, 

které byly rozděleny do čtyř oblastí. V popředí stál pochopitelně 
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the European Parliament, defended the presidency position. Elected 

vice-presidents became Josef Bezdíček, Mayor of Čermná nad Orlicí, 

on behalf of the Chamber of Communities, Daniela Vernerová (today 

Pastorková), Mayoress of Bělá pod Bezdězem, on behalf of the Chamber 

of Towns, and Zbyněk Stanjura, Lord Mayor of Opava, on behalf of the 

Chamber of Chartered Towns.

On 18th July, the second meeting in a row of the Union and the Gover-

nment of the Czech Republic took place. The Union’s Bureau prepared 

13 points for the agenda that were divided into four areas. In the centre 

there was obviously the Act regulating Budget Shares of Territorial Self-

government Units on the National Taxes. Among other topics there was 

preparation of the programming period 2007 – 2013, additional muni-

cipal revenues and resolution of property issues of municipalities. Both 

parties assessed the meeting as highly concrete and factual. The obje-

ctive of the Union was not to resolve the outlined agenda immediately, 

but to introduce it to the Government, recommend solutions and agree 

on how to implement the suggested measures. Based on the incentive 

of this meeting several working groups were established that started to 

deal with individual concrete issues. The biggest attention was paid to a 

ministerial working group established for the purpose of resolving fi nan-

cial and property matters. Minister Miroslav Kalousek was delegated to 

manage this working group. Delegates of all the three Chambers and 

offi  cials of the Union’s Bureau represent the Union there. A lot of spa-

ce was, besides questions of municipal fi nancing, also given to church 

restitutions and issues of public transport infrastructure.

Municipal fi nancing and mainly budget shares of territorial self-gover-

nments on national taxes were also the main topics of the Union’s mee-

ting with the Association of Regions that took place on 20th August. 

Representatives of both the parties labelled the submitted bill as 

a “small amendment” that decisively by no means solved the situation. 

They came to an agreement to push forward together so as there were 

also consumer and ecology taxes listed in the system of shared taxes. 

Besides, they would also call for compensation for signifi cant cut-down 

in shares caused by earlier introduction of joined taxation of married 

couples and by lowered tax rates to be approved under the reform of 

public fi nance.

In the autumn months, the Union organised, together with selected 

non-for-profi t organisations, three conferences on the topic “Field Soci-

al Works – Help for your Municipality”. Their objective was to present 

to municipal representatives, offi  cials of departments of social aff airs 

and mainly fi eld social workers preferably comprehensive informati-

zákon o rozpočtovém určení daní. Dalšími tématy byla příprava 

programovacího období 2007-2013, ostatní příjmy obcí a řešení 

majetkových problémů obcí. Jednání bylo z obou stran hodnoce-

no jako velice konkrétní a věcné. Cílem Svazu nebylo nastíněné 

problémy okamžitě vyřešit, ale vládu s nimi seznámit, doporučit 

řešení a domluvit se na způsobu provedení navržených řešení. 

Z podnětu tohoto setkání vzniklo několik pracovních skupin, kte-

ré se začaly zabývat jednotlivými konkrétními problematikami. 

Největší pozornost byla upřena na ministerskou pracovní skupi-

nu, která byla zřízena za účelem řešení fi nančních a majetkových 

záležitostí. Řízením této pracovní skupiny byl pověřen ministr 

fi nancí Miroslav Kalousek. Svaz v ní reprezentují zástupci všech 

tří komor a zaměstnanci Kanceláře. Kromě otázek fi nancování 

obcí byl velký prostor věnován také církevním restitucím a otázce 

infrastruktury veřejné dopravy.

Financování obcí a především pak rozpočtové určení daní bylo 

také hlavním tématem jednání Svazu s Asociací krajů ČR, které se 

konalo 20. srpna. Zástupci obou stran označili předložený návrh 

zákona pouze za „malou novelu“, která nijak zásadně neřeší stá-

vající situaci. Shodli se, že budou společně prosazovat, aby do 

systému sdílených daní byly zařazeny také spotřební a ekologic-

ké daně, a dále budou požadovat kompenzaci propadu ve fi nan-

cování obcí v důsledku zavedení společného zdanění manželů 

a v důsledku snížení sazeb v daňových zákonech schvalovaných 

v rámci reformy veřejných fi nancí.  

V podzimních měsících pořádal Svaz společně s vybranými 

neziskovými organizacemi tři konference na téma Terénní soci-

ální práce – pomoc vaší obci. Jejich cílem bylo předat zástup-

cům samosprávy, pracovníkům odborů sociálních věcí, ale 

především terénním sociálním pracovníkům pokud možno uce-

lenou informaci o možných způsobech práce obce při řešení 

celé škály problémů souvisejících se sociálním vyloučením, a to 

pomocí příkladů dobré praxe. Z diskusních příspěvků vyplynula 

řada významných podnětů, které bude pracovní skupina projed-

návat s kompetentními ministerstvy v roce 2008. 

Závěru roku dominovala Finanční konference. Konala se ve dnech 

12. a 13. listopadu v Praze a jejím ústředním tématem bylo opět 
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Activities of the Union in 2007

Činnost Svazu v roce 2007

on about possible methods of work of municipalities at resolving the 

whole scale of issues relating to social exclusion, namely by means of 

examples of good practice. A number of inspiring suggestions ensued 

on the disputation which the working group would discuss with rele-

vant ministries in 2008.

The Financial Conference traditionally dominated the end of the year. It 

took place on 12th and 13th November in Prague and its principal topic 

was again the budget share of territorial self-governments on national 

taxes thanks to which relations between certain small communities 

and cities quite strained. A lot of opinions were voiced at the conference. 

A number of speakers requested that in the course of allotment of fi nan-

ce also the facts who contributes how much to the system and what ser-

vices are provided to whom were taken into account. The new law must 

be prepared on the basis of expert analyses. Based on this impulse then 

the Union took part in formulating the setting “Analysis of Financing 

of Delegated and Independent Self-government Powers at Territorial 

Self-government Units” that is being processed by the University of Eco-

nomics in Prague. At the conference participants paid great attention 

to the amended Act regulating Tax on Property and Land according 

to which municipalities might increase their revenues of that tax as 

much as fi vefold. Among others administrative charges and local taxes, 

grants and, under the programme of drawing down the EU Funds, also 

the Integrated Plans of Cities and Towns were discussed.

In the course of the whole year the Union actively participated in the 

European agenda, too, namely in designing the programming peri-

od 2007 – 2013. Union’s representatives participated, as members of 

managing and monitoring committees, in negotiation of the basic 

programming documents. They succeeded in raising the fi nancial 

allocation in the regional operational programmes from 12 to 18 per 

cent of the total allocation for the Czech Republic and in allocating 

funds specifi cally for development of cities, towns and municipalities. 

The Union also reached the possibility to, in a complex manner, sup-

port development of towns with help of the so-called Integrated Town 

Development Plans from the Integrated Operational Programme, sec-

toral as well as regional programmes. The Integrated Town Develop-

ment Plans partially decrease the negative eff ect of fragmented pro-

grammes and give cities a chance to gain funds for synergic projects. 

Based on the Union’s setting the daughter company MEPCO worked 

out an analysis of the operational programmes that helped cities, 

towns and communities fi nd their way through in a complex system 

of fi nancial opportunities in the programming period 2007 – 2013.

The Union traditionally took part in activities of the Council of Euro-

rozpočtové určení daní, díky němuž se ke konci roku dosti napja-

ly vztahy mezi některými malými obcemi a velkými městy. Na 

konferenci zaznělo mnoho názorů. Řada diskutujících se dožado-

vala toho, aby při rozdělování fi nancí bylo přihlíženo také k tomu, 

kolik kdo do systému přispívá a jaké služby komu poskytuje. 

Nový zákon musí být připravován na základě odborných analýz. 

Z tohoto podnětu se Svaz posléze podílel na formulování zadání 

„Analýzy fi nancování výkonu státní správy a samosprávy u ÚSC“, 

kterou zpracovává Vysoká škola ekonomická v Praze. Velká pozor-

nost byla na konferenci věnována také novele zákona o dani 

z nemovitostí, podle níž mohou obce navýšit svoje příjmy z této 

daně až o pětinásobek. Dále se hovořilo o správních a místních 

poplatcích, dotačních titulech a v rámci čerpání peněz z fondů 

Evropské unie o integrovaných plánech měst. 

V průběhu celého roku Svaz věnoval pozornost také evrop-

ské agendě, zvláště pak přípravě programovacího období 

2007-2013. Jeho zástupci se jako členové řídících a monitorova-

cích výborů podíleli na vyjednávání zásadních programových 

dokumentů. V rámci regionálních operačních programů se poda-

řilo jednak navýšit prostředky z 12 na 18 % z celkové alokace 

pro ČR a vyčlenit fi nanční prostředky specifi cky pro rozvoj měst 

a obcí. Svaz také dosáhl toho, aby z integrovaného operačního 

programu, sektorových i regionálních operačních programů bylo 

možno komplexně podporovat rozvoj měst prostřednictvím tzv. 

Integrovaných plánů rozvoje měst, které částečně zmenší nega-

tivní efekt roztříštěnosti programů a dají městům šanci získat 

fi nanční podporu na synergické projekty. Na základě zadání Sva-

zu vypracovala dceřiná společnost MEPCO analýzu operačních 

programů, která je pomocníkem obcím a městům při orientaci ve 

složitém systému fi nančních možností programovacího období 

2007-2013. 

Svaz se tradičně zapojoval také do činnosti Rady evropských obcí 

a regionů (CEMR). Jako její člen pravidelně vysílal své zástupce na 

jednání pracovních skupin a orgánů Rady. O renomé Svazu svěd-

čí fakt, že na jednání Politického výboru CEMR v prosinci 2007 ve 

Stuttgartu byl předseda Svazu Oldřich Vlasák jako jediný zástup-

ce nových členských zemí opětovně zvolen výkonným předse-

dou této organizace. 

Intenzivně byla podporována i partnerská spolupráce měst. Kro-

mě pravidelného poradenství v oblasti grantových možností 

a pomoci při zprostředkování nových partnerství Svaz spolupra-

coval s CEMR na vydání publikace „Partnerství pro budoucnost“, 

která nabízí inspirativní příklady town-twinningových projektů 

a řadu užitečných rad.

Svaz pokračoval také v pomoci zastupitelům ze zemí východní 

Evropy. V roce 2007 se soustředil především na podporu demo-
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pean Municipalities and Regions (CEMR). As the Council´s member it 

regularly sent out its representatives to working group meetings and 

Council’s authorities. The fact that the Union‘s President was at the 

CEMR Political Committee in December 2007 re-elected Executive 

President of this organisation, as the only representative of the new 

member states, refers to high prestige of the Union.

Twinning partnerships of towns and cities was also supported in an 

intensive manner. Besides regular counselling as regards grant oppor-

tunities and assistance in creation of new partnerships the Union coo-

perated with CEMR on issuing a publication “Partnership for the Future” 

that off ered inspiring examples of town-twinning projects as well as a 

number of useful pieces of advice.

The Union carried on helping councillors from Eastern European 

countries. In 2007, they concentrated especially on supporting the 

pro-democratic movement in Belorussia. With help of a grant from 

the programme Transformation Facility the Union implemented two 

projects whose aim was to pass experience from the process of our 

own democratic transformation and operating of local self-govern-

ments in the Czech Republic to our Belorussian colleagues. Besides 

these projects the Union actively participated in execution of a stu-

dy tour for representatives of associations of local self-governments 

from Chechnya, Macedonia, Albania, Kosovo, the Ukraine and Bosnia 

and Herzegovina. 

In 2007, the three-year international project Central Europe Environ-

mental Net (C2ENET) culminated. Its activities concentrated on the area 

of the environment in relation to self-governments. The lead partner 

of the project, the Town of Vsetín, in cooperation with other partner 

associations designed the reader “Water Management and Quality 

of Life in Housing Estates” as well as the fi nal handbook “Sustainable 

Development on the Local and Regional Level”. The Union distributed 

them together with other outputs of the project on a CD to all member 

municipalities.

In 2004, the Union, together with the Dutch association VNG Interna-

tional, established a daughter company, a counselling centre MEPCO. 

We regularly submit an independent report about its activities. 

Members of the Union are regularly informed about all Union activities 

through a web site and the monthly Information Service.

kratického hnutí v Bělorusku. Za podpory grantu z programu 

Transformační spolupráce realizoval dva projekty, jejichž cílem 

bylo předat našim běloruským kolegům zkušenosti z průběhu 

demokratické transformace a fungování místních samospráv 

v České republice. Kromě těchto projektů se Svaz aktivně podílel 

na realizaci studijních cest zástupců asociací místních samospráv 

z Čečenska, Makedonie, Albánie, Kosova, Ukrajiny a Bosny a Her-

cegoviny.

V roce 2007 byl završen tříletý mezinárodní projekt Středoevrop-

ská síť životního prostředí (C2ENET), jehož aktivity byly zacíleny 

na oblast životního prostředí ve vztahu k samosprávám. Vedoucí 

partner projektu, město Vsetín, ve spolupráci s ostatními part-

nerskými asociacemi vytvořily manuál „Management vodního 

hospodářství a kvalita života na sídlištích“ a závěrečnou publikaci 

„Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni“. Svaz je distribu-

oval spolu s ostatními výstupy projektu na CD všem členským 

obcím. 

V roce 2004 Svaz spolu s nizozemskou VNG International založil 

dceřinou společnost, poradenské centrum MEPCO. O jeho čin-

nosti podáváme i letos samostatnou zprávu.

O všech svazových aktivitách jsou členové Svazu pravidelně 

informováni prostřednictvím webových stránek a měsíčníku 

Informační servis.



14Výroční zpráva 2007  / Annual Report 2007

Brief Report on the Activities of MEPCO Ltd. in 2007

Mezinárodní poradenské centrum obcí (MEPCO)
V roce 2007 pokračovalo MEPCO v naplňování cílů daných 

podnikatelským plánem 2006–2008. Obrat společnosti činil 

12,4 mil. Kč a zisk 205 tis. Kč. Hlavním rizikem bylo zpoždění roz-

běhu nového období strukturálních fondů EU, přesto se poda-

řilo najít zakázkovou náplň a splnit plán zisku. MEPCO má nyní 

7 stálých vysoce kvalifi kovaných zaměstnanců a spolupracuje s asi 

12 externími experty.

Hlavní řešené projekty se týkaly zpracování „Integrovaných plá-

nů rozvoje měst“, MEPCO se podílelo na vypracování metodiky 

IPRM pro ministerstvo pro místní rozvoj a následně zpracovalo 

integrované plány rozvoje měst pro  Chomutov, Ústí nad Labem, 

České Budějovice. V rámci přípravy na nové období strukturál-

ních fondů zpracovalo strategické plány rozvoje měst pro Bruntál 

a Uherské Hradiště. Rozvojové projekty pro města, například revi-

talizace brownfi elds, které se realizovaly v letech 2005–2006, bylo 

třeba odsunout až na rok 2008. 

Projektem „Modernizace veřejné správy“, který MEPCO realizuje 

spolu se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR a minis-

terstvem vnitra, bylo zdarma podpořeno asi 30 obcí při zavádění 

moderních metod řízení. Součástí projektu bylo vydání několika 

publikací, kde odborníci z řad tajemníků a dalších zaměstnanců 

měst a obcí shrnují své zkušenosti a příklady dobré praxe. MEPCO 

se také podílí na přípravě strukturálních fondů pro příští obdo-

bí prací pro ministerstvo místního rozvoje a dále v rámci školení 

pracovníků ministerstev odpovědných za administraci tak zva-

ných „měkkých“ projektů. 

 V rámci zahraničních aktivit realizuje spolu s mateřskou organi-

zací VNG International velký projekt pro rozvoj obcí v severozá-

padní části Srbska. Podstatnou částí jeho aktivit také byly studijní 

cesty pro představitele veřejné správy ze Srbska, Kosova, Albánie, 

Jižní Afriky, Ukrajiny, Číny a FYROM. Do těchto aktivit se zapojilo 

celkem 20 obcí. Se Svazem měst a obcí ČR, svojí druhou mateř-

skou organizací, MEPCO aktivně spolupracuje na podpoře demo-

kratizace Běloruska.

Pro rok 2008 je hlavním cílem stabilizace společnosti po počá-

tečním růstu a zvyšování ziskovosti projektů. To je vyjádřeno 

i v novém podnikatelském záměru připraveném pro období 2009 

až 2011. Společným strategickým zájmem se Svazem je využití 

prostředků strukturálních fondů pro modernizaci veřejné správy 

v gesci ministerstva vnitra v členských obcích Svazu. Dále se MEP-

CO zaměřuje na strategie čerpání fondů v různých typech obcí 

a revitalizaci problematických objektů (domy kultury, kasárna 

a jiné nevyužité objekty). Podstatnou částí práce poradenského 

centra je také příprava projektů do programů INTERREG, a to napří-

klad pro kraj Vysočina nebo města Klášterec nad Ohří a Vsetín.

 Ing. Zdeněk Hušek

 jednatel MEPCO, s. r. o.

In 2007, the company MEPCO continued to fulfi l the goals stated in 

the Business Plan 2006 – 2008. The company‘s turnover reached CZK 

12.4 million, the profi t was CZK 205 thousand. The main risk was the 

delay in launching the new period of the EU Structural Funds; neverthe-

less, we managed to fi nd commissions and fulfi l the profi t plan. At the 

moment, MEPCO has 7 permanently employed, highly qualifi ed wor-

kers, and co-operates with some 12 external experts.

The major projects we worked on last year concerned the elaboration 

of the „Integrated Town Development Plans“ (ITDP). MEPCO took part 

in preparation of the ITDP methodology for the Ministry for Regional 

Development and subsequently elaborated on the Integrated Plan for 

the towns of Chomutov, Ústí nad Labem and České Budějovice. Within 

preparations for the new structural funds period we worked an stra-

tegic town develpment plans e.g. for the towns of Bruntál and Uher-

ské Hradiště. The development projects that we implemented in 2005 

– 2006, had to be postponed to the year 2008.

The project titled „Modernization of Public Administration“, which we 

realize in co-operation with the Educational Centre for Public Admi-

nistration and the Ministry of Interior at no costs, supported some 

30 municipalities in their implementation of modern management 

methods. The project included publication of several titles, in which 

experts among secretaries and other employees of towns and munici-

palities sum up their experience and off er examples of the best practi-

ces. MEPCO is further involved in the preparation of structural funds for 

the upcoming period for the Ministry for Regional Development, and 

also in the education of employees of ministries responsible for admi-

nistration of the so-called „soft” projects. 

Within our involvement abroad, we co-operate with our parent orga-

nization VNG International on an extensive project focused on develo-

pment of municipalities in the North-West of Serbia. A substantial part 

of our activities was a range of study tours prepared for representatives 

of public administration from Serbia, Kosovo, Albania, South Africa, the 

Ukraine, China, and FYROM. These activities involved some 20 muni-

cipalities in total. MEPCO actively co-operates with its second parent 

organization, the Union of Towns and Municipalities in preparation of 

democratization of Byelorussia.

In 2008, our main aim is to stabilize the company after its initial grow-

th and increase profi tability of projects. This aim is expressed even in 

the new business plan prepared for the period 2009 – 2011. Our stra-

tegic interest shared with the Union of Towns and Municipalities is 

the employment of fi nancial means from the structural funds for the 

modernization of public administration within member municipalities 

of the Union. Further, we focus on strategies of application of the funds 

in various types of municipalities and on revitalization of problematic 

buildings (cultural centres, barracks, and other neglected buildings). 

A substantial part of our work is the preparation of projects for the 

INTERREG programmes, for example for Vysočina Region, the town of 

Klášterec nad Ohří or the town of Vsetín.

Zdeněk Hušek

managing director, MEPCO Ltd.
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Členská základna / Members
K 31. prosinci 2007 bylo ve Svazu měst a obcí České republiky 2615 obcí, což představuje 41,85 % z celkového počtu obcí v České 

republice. Členské obce zastupovaly 7 734 928 obyvatel, což z celkého počtu obyvatelstva České republiky představuje 75,19 %.

As at December 31, 2007 the Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic had of 2,615 municipalities, i.e. 41,85 % of the 

total number of municipalities in the Czech Republic. Member municipalities represented 7,734,928 inhabitants, i.e. 75,19 % of the total 

population of the Czech Republic.

Počet obcí v ČR
Number of municipalities in the CR

5 481
z toho ve Svazu
Of which in the Union

2 060 = 37,58 %

Počet městysů v ČR
Number of township villages in the CR

178
z toho ve Svazu
Of which in the Union

125 = 70,22 %
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Počet měst v ČR
Number of towns in the CR

561
z toho ve Svazu
Of which in the Union

407 = 72,55 %
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Počet statutárních měst v ČR
Number of statutory towns in the CR

24
z toho ve Svazu
Of which in the Union

23 = 95,83 %
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Celkem počet obcí v ČR
Total number of municipalities in the CR

6 249
z toho ve Svazu
Of which in the Union

2 615 = 41,85 %

0 % 25 % 50 % 75 %  100 %

Počet obyvatel ČR
Population of the CR

10 287 189
z toho ve Svazu
Of which in the Union

7 734 928 = 75,19 %

0 % 25 % 50 % 75 %  100 %

Zastoupení obcí, městysů, měst a statutárních měst ve Svazu k 31. prosinci 2007
Number of municipalities, townships, towns and chartered towns in the Union as of December 31, 2007

Pozn.: Z celkového počtu obcí ČR je 5 tzv. „vojenských újezdů“, které zastupují jmenovaní správci újezdů.
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Zastoupení Svazu v jednotlivých krajích k 31. 12. 2007

kraj okres obcí celkem ve SMO ČR %

Jihočeský České Budějovice 109 42 38,53

9,02 % * Český Krumlov 46 33 71,74

Jindřichův Hradec 106 40 37,74

Písek 75 31 41,33

Prachatice 65 23 35,38

Strakonice 112 33 29,46

Tábor 110 34 30,91

623 236 37,88

Jihomoravský Blansko 116 35 30,17

12,35 % * Brno-město 1 1 100,00 

Brno-venkov 187 104 55,61

Břeclav 63 35 55,56

Hodonín 82 61 74,39

Vyškov 80 27 33,75

Znojmo 144 60 41,67

673 323 47,99

Karlovarský Cheb 40 19 47,50

2,07 % * Karlovy Vary 54 21 38,89

Sokolov 38 14 36,84

132 54 40,91

Královéhradecký Hradec Králové 104 51 49,04

7,15 % * Jičín 111 33 27,73

Náchod 78 33 42,31

Rychnov nad Kněžnou 80 39 48,75

Trutnov 75 31 41,33

448 187 41,74

Liberecký Česká Lípa 57 16 38,07

3,37 % * Jablonec nad Nisou 34 20 58,82

Liberec 59 22 37,29

Semily 65 30 46,15

215 88 40,93

Moravskoslezský Bruntál 67 35 52,24

6,65 % * Frýdek-Místek 72 51 70,83

Karviná 17 8 47,06

Nový Jičín 53 38 71,70

Opava 77 35 45,45

Ostrava 13 7 53,85

299 174 58,19

Olomoucký Jeseník 24 14 58,33

6,54 % * Olomouc 96 45 46,88

Prostějov 97 28 28,87

Přerov 104 48 46,15

Šumperk 77 36 46,75

398 171 42,96
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SMO ČR member municipalities in regions as of 31 December 2007

kraj okres obcí celkem ve SMO ČR %

Pardubický Chrudim 108 36 33,33

5,62 % * Pardubice 112 34 30,36

Svitavy 116 44 37,93

Ústí nad Orlicí 115 33 28,70

451 147 32,59

Plzeňský Domažlice 85 39 45,88

7,72 % * Klatovy 94 28 29,79

Plzeň-jih 90 28 31,11

Plzeň-město 15 8 53,33

Plzeň-sever 98 31 31,63

Rokycany 68 48 70,59

Tachov 51 20 39,22

501 202 40,32

Praha 0,04 % * Praha-hlavní město 1 1 100,0

Středočeský Benešov 115 52 45,22

19,08 % * Beroun 85 37 43,53

Kladno 100 43 43,00

Kolín 89 39 43,82

Kutná Hora 88 44 50,00

Mělník 69 34 49,28

Mladá Boleslav 120 47 39,17

Nymburk 87 35 40,23

Praha-východ 110 55 50,00

Praha-západ 79 45 56,90

Příbram 121 37 30,58

Rakovník 31 31 37,35

1146 499 43,54

Ústecký Děčín 52 27 51,92

5,74 % * Chomutov 44 11 25,00

Litoměřice 105 44 41,90

Louny 70 32 45,71

Most 26 17 65,38

Teplice 34 15 44,12

Ústí nad Labem 23 4 17,39

354 150 42,37

Vysočina Havlíčkův Brod 120 39 32,50

9,45 % * Jihlava 123 46 37,40

Pelhřimov 120 45 37,50

Třebíč 167 64 38,32

Žďár nad Sázavou 174 53 30,46

704 247 35,09

Zlínský Kroměříž 79 33 41,77

5,2 % * Uherské Hradiště 78 39 50,00

Vsetín 59 28 47,46

Zlín 88 36 40,91

304 136 44,74

CELKEM 6249 2615 41,85

* podíl kraje na celkovém počtu svazových obcí
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Úspěchy Svazu v oblasti legislativy v roce 2007

Zásadní novela zákona o rozpočtovém určení daní 

Svaz inicioval před více než dvěma lety vznik pracovní skupiny 

na ministerstvu fi nancí, jejímž cílem byla příprava návrhu nove-

ly zákona o rozpočtovém určení daní. Po dlouhých jednáních 

plných kompromisů tak byla v loňském roce schválena zásadní 

novela tohoto zákona. Na základě této novely se zvyšují příjmy 

obcí o 4,6 mld. Kč. Ruší se 14 velikostních kategorií obcí, které jsou 

nahrazeny progresivně rostoucími 4 kategoriemi a 2 speciálními 

kategoriemi pro města Ostrava, Plzeň, Brno a Praha. Nově byla do 

systému sdílených daní zahrnuta dvě nová přerozdělovací krite-

ria: prostý počet obyvatel a rozloha obce. Navyšují se příjmy ze 

sdílených daní, a to zejména nejmenším obcím.

Navýšení příspěvku obcím II. typu

Díky aktivitě Pracovní skupiny obcí II, která je poradním orgánem 

Předsednictva Svazu, došlo k navýšení příspěvku na výkon přene-

sené působnosti u obcí s pověřeným obecním úřadem o cca 17 % 

namísto plánovaných 3 %.

Novela zákona o dani z nemovitostí

Svaz zabránil zrušení daně z nemovitostí ze zemědělských pozem-

ků. Díky tomuto opatření ušetřily zejména menší obce částku 

1,3 mld. Kč, o kterou se měly příjmy rozpočtů obcí snížit.

Nově byla do systému daně z nemovitostí zavedena možnost, že 

obce od roku 2009 budou moci zvýšit inkaso daně z nemovitos-

tí na svém území až o pětinásobek. Záležet bude na rozhodnutí 

zastupitelstva každé z obcí. Díky tomuto opatření lze navýšit pří-

jmy obcí až o 20 mld. Kč. Obce tak poprvé získávají možnost více 

ovlivňovat zdroje svého fi nancování a uskutečňovat více nezávis-

lou fi nanční politiku obce.

Návrh zákona o loteriích (herní zákon) 

Svaz v září zastavil projednávání návrhu herního zákona, který 

měl nahradit stávající loterijní zákon a řešit i problematiku video-

terminálů. Nový zákon měl snížit kompetence obcí při povolová-

ní hazardních her a zcela je připravit o výnosy z nich. Vláda má 

v roce 2008 předložit nový návrh, který bude respektovat zájmy 

samospráv v oblasti hazardních her. 

Vládní nařízení o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev

Svazu se podařilo prosadit nárůst měsíčních odměn o pět pro-

centních bodů i přes předchozí rozpor ministerstva práce a soci-

álních věcí a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, což je 

velkým úspěchem, protože doposud se nárůst měsíčních odměn 

odvíjel v závislosti na nárůstu platových tarifů zaměstnanců 

obecních a městských úřadů. 

Ústavní stížnost k církevním restitucím

Za pomoci senátora Josefa Zosera bylo v dubnu uspořádáno 

úspěšné veřejné slyšení, na němž Svaz přesvědčil dostateč-

ný počet senátorů k podpisu návrhu na zrušení části zákona o 

půdě, který blokuje nakládání s církevními majetky, což ve svém 

důsledku velmi omezuje rozvoj obcí. Cílem ústavní stížnosti bylo 

opět oživit jednání mezi státem a církvemi, nikoliv připravit církev 

o majetek. Svůj účel splnila – v prosinci byl představen věcný 

záměr zákona, kterým by se vzájemné vztahy měly narovnat. 

Novela zákona o Policii ČR a související změny zákonů, 
zejména o obecní policii

Za podpory hl. m. Prahy Svaz v zákoně o obecní policii prosadil 

mnoho pozitivních změn. Podařilo se zabránit omezování kom-

petencí obecní policie, zlepšit postavení v rámci správního řízení. 

Svaz se snaží zabránit přesouvání fi nančně náročných a limitují-

cích kompetencí policie ČR na obecní policie. Podařilo se prosadit 

vypuštění obce jako subjektu odpovědného za udržování veřej-

ného pořádku při konání sportovní akce atd.

Novela zákona o odpadech a zákona o obalech

Svaz zabránil několika zamýšleným změnám v odpadovém hos-

podářství, které navrhovalo ministerstvo životního prostředí, 

zejm. pak zavedení zálohového systému na PET lahve. I na zákla-

dě jednání Svazu s ministerstvem životního prostředí v roce 2007 

je nyní připravována novela zákona o odpadech, která by měla 

přinést zásadní změny v oblasti zpětného odběru elektrozařízení 

a možnost navýšení sazby místního poplatku za provoz systému 

nakládání s komunálním odpadem z 500 Kč na 750 Kč. 
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Úspěchy Svazu v oblasti legislativy v roce 2007

Novela zákona o obcích, o krajích a o hl. m. Praze

Svaz se zasadil o přerušení projednávání tzv. antikorupční čás-

ti novely zákona o obcích, kterou ministerstvo vnitra připravilo 

koncem roku 2007. K jednání zůstala jen technická novela, která 

ale po určitém vyjednávání se Svazem byla ještě minimalizována 

na nejnezbytnější legislativně-technické úpravy. Podmínkou pro 

souhlasné stanovisko Svazu s projednáváním této novely je zno-

vuzavedení jednorázových odměn a schválení návrhu zákona ve 

zkráceném řízení.

Novela zákona o pozemkovém fondu 
– pozemky pod komunikacemi

Po několika kolech jednání na ministerstvu zemědělství zástup-

ci Svazu docílili toho, že novela zákona o Pozemkovém fondu 

ČR bude umožňovat nejen bezúplatné převody pozemků pod 

stavbami silnic II. a III. třídy z vlastnictví Pozemkového fondu do 

vlastnictví krajů, ale také bezúplatné převody pozemků pod míst-

ními komunikacemi do vlastnictví obcí. Návrh byl v prosinci 2007 

v Poslanecké sněmovně doporučen příslušným výborem ke 

schválení.

Omezení jízd kamionů o víkendech

Na základě požadavků Svazu, ale pochopitelně i dalších subjektů, 

došlo ke shodě na omezení jízd kamionů v neděli v rozmezí 00.00 

– 22.00 hod. Vážně se uvažuje o pátečním celoročním zákazu od 

15.00 hod. do 20.00 hod. a diskutuje se o sobotním omezení. 

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání

Ministerstvo zemědělství původně navrhovalo takovou nove-

lu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která by donutila obce 

na vlastní náklady fi nancovat odebírání zvířat, jejich propadání 

do vlastnictví obcí, stejně jako povinnost obcí fi nancovat vedení 

celého správního řízení i vymáhání rozhodnutí na vlastní náklady. 

Díky cca rok trvajícímu tlaku a spolupráci všech obcí ministerstvo 

nakonec ustoupilo, a celou nepřijatelnou část týkající se měst 

a obcí z novely vypustilo. 

Schválení politiky cestovního ruchu vládou ČR

Po vytrvalém úsilí Komise cestovního ruchu Předsednictva Svazu 

byly zapracovány všechny zásadní připomínky a požadavky Sva-

zu do koncepce státní politiky cestovního ruchu, kterou připra-

vovalo ministerstvo pro místní rozvoj min. od roku 2000. Vláda 

koncepci schválila na podzim roku 2007. Je tak vytvořen „odrazo-

vý můstek“ ke zpracování speciální legislativy cestovního ruchu, 

která nám na rozdíl od našich sousedů (Německo, Rakousko a 

další) stále chybí.

Společné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic, 
Ministerstva dopravy ČR a Svazu k péči o silniční vegetaci

Náklady na údržbu a péči o silniční vegetaci z převážné většiny 

pocházejí z obecních pokladen, ačkoliv tyto pozemky obcím 

nepatří a nemají k nim žádného práva hospodaření. Ze společné-

ho jednání ŘSD, MD ČR a Svazu vyplynulo několik pro obce pozi-

tivních závěrů, z nichž nejpodstatnější je, že při zpracování novely 

zákona o pozemních komunikacích by měla být vyjasněna otázka 

vlastnictví, resp. údržby, silniční vegetace v průjezdních úsecích 

silnic rostoucí ze stavby (tj. vegetace rostoucí z náspu). ŘSD dále 

přislíbilo, že se nebude bránit bezúplatným převodům pozemků 

podél průjezdních úseků silnic do majetku obcí včetně geomet-

rického zaměření na náklady ŘSD.

Spolupráce Ministerstva dopravy ČR, BESIP a Státního 
fondu dopravní infrastruktury v oblasti Besip v obcích

Ministerstvo dopravy dalo souhlas k tomu, že ve spolupráci se 

Svazem, odd. Besip, Státním fondem dopravní infrastruktury, 

Ministerstvem životního prostředí ČR a Centrem dopravního 

výzkumu zajistí vypracování metodické příručky, resp. sjednocu-

jícího „manuálu“ pro obce a všechny dotčené subjekty, kde bude 

autoritativně stanoveno, které dopravně-inženýrské prvky pro 

Besip v obcích jsou ministerstvem považovány za správné, legál-

ní a v souladu s prováděcími vyhláškami. Klíčovými tématy jsou 

zejména: označení začátku – konce obce, šířka řadících pruhů 

v prostoru před křižovatkou řízenou semafory, přechod pro pěší 

včetně semaforů atd. 



20Výroční zpráva 2007  / Annual Report 2007

Činnost odborných komisí, pracovních skupin

Bezpečnostní komise

se zabývala fi nancováním jednotek 

sborů dobrovolných hasičů, které je 

zejména ze strany malých obcí vel-

mi svízelné. Problém je s technickým 

vybavením příslušníků jednotek, 

se zajištěním jejich zdravotní péče, 

odborné přípravy a pochopitelně 

také s úhradou mezd. Komise proto 

doporučila zpracovat novelu zákona o 

požární ochraně, na jejímž základě by 

obci byl poskytován státní příspěvek 

na povinnosti v souvislosti se zřízením 

jednotek požární ochrany vymezené 

v § 29 zákona. Dále se komise věnovala postavení městské poli-

cie, jež z důvodu malého množství státních policistů je mnohdy 

nucena suplovat jejich práci. Připomínkovala v tomto duchu také 

návrh zákona o Policii ČR. Podle tohoto návrhu by např. na měst-

skou policii měl přejít dozor nad průběhem sportovních utkání, 

převoz osob na záchytku atd. Tomuto zákonu bude i v následu-

jícím roce věnována zvýšená pozornost. V zorném poli komise 

zůstal i Program prevence kriminality na místní úrovni – program 

Partnerství na léta 2008-2011, který nově připouští vstup krajů do 

tohoto programu. To by mělo přinést posílení prevence, možnost 

tvorby vlastní krajské metodiky a navýšení fi nančních prostředků 

na sociologické šetření.

Bytová komise 

projednávala problematiku komunálního příspěvku na bydlení 

sociálně slabším nájemníkům v bytech s deregulovaným nájem-

ným. Tímto příspěvkem by mohly obce a města kompenzovat 

pomoci svým občanům, kterých se dotklo navýšení nájemného 

v souvislosti s účinností zákona o deregulovaném nájemném. 

Hranice komunální sociální potřebnosti by měla být stanovena 

výše než podle zákona o životním existenčním minimu, a to o ná-

růst nájmu přiměřeného bytu, cca 70 m2 pro čtyřčlennou rodinu. 

Tento způsob pomoci využila např. městská část Praha-Letňany, 

kde max. výši příspěvku stanovili na 500 Kč. Další aktivity komi-

se nevyvíjela. Dlouholetý předseda komise Josef Dobrý na svoji 

funkci rezignoval, jeho nástupce prozatím nebyl zvolen.

Dopravní komise 

se v uplynulém roce věnovala věcnému 

záměru legislativních změn v oblas-

ti veřejné dopravy. Zejména oblast 

fi nancování a sdružování fi nančních 

prostředků na městskou hromadnou 

dopravu je pro města stěžejní otázkou. 

Při vyhodnocení Dopravní politiky za 

rok 2007 členové komise poukázali 

na absenci jakékoli zmínky o cyklistice 

a při úvaze o zpoplatňování silnic 

II. a III. třídy upozornili na vynětí měst-

ské hromadné dopravy z povinnosti. 

Projednávala se také „chodníková novela“, která vzbudila velkou 

pozornost přenesením dosavadní povinnosti vlastníků nemovi-

tostí k úklidu chodníků na obce a kterou Dopravní komise jed-

noznačně odmítla. Podle ní vede k narušení dosavadní solidarity 

a zájmu občanů o věci veřejné. Předmětem jednání byla i proble-

matika dotačních titulů Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Komise konstatovala, že fi nanční obnos je dostatečný, ale obce 

ho plně nevyužívají. Intenzivně se věnovala problematice BESIP.

Energetická komise 

se v průběhu celého roku pokou-

šela řešit neuspokojivou spolupráci 

s ministerstvem průmyslu a obchodu 

při zapojování Svazu do tvorby ener-

getické legislativy. Špatná komunika-

ce se projevila zejména při projedná-

vání energetického zákona a zákona 

o hospodaření energií. V energetickém 

zákoně komise požadovala především 

zavedení povinnosti provozovatele 

distribuční soustavy zřizovat plyno-

vodní a teplovodní přípojky do 50 m 

na své náklady, obdobně jako je tomu 

u elektrických přípojek, a objasnění stanovení výše připojovacích 

poplatků, která podle názoru komise neodpovídá skutečným 

nákladům. Pozornost komise byla dále věnována dořešení plošné 

plynofi kace obcí fi nancované z dotací Státního fondu životního 

prostředí a změna metodiky pro vracení části dotace v případě 

nenaplnění požadovaného počtu aktivních plynovodních pří-

pojek. Praktické seznámení se s využíváním obnovitelných zdro-

jů energie bylo předmětem výjezdního zasedání v rakouském 

Linzi.

Finanční komisi 

zaměstnávala ponejvíce novela zákona 

o rozpočtovém určení daní. Vyjednat 

svazovou pozici k této právní normě 

mezi všemi komorami nebylo vůbec 

jednoduché. Hlavní požadavky Svazu 

byly ale nakonec formulovány: zave-

dení nových přerozdělovacích kritérií, 

snížení počtu velikostních kategorií 

obcí, posílení rozpočtů malých obcí, 

zařazení spotřebních a ekologických 

daní do systému sdílených daní a kom-

penzování propadů reformy veřejných 

fi nancí do rozpočtu obcí a měst. Vět-

šina svazových požadavků se v novele zákona odrazila. Druhým 

ostře sledovaným zákonem byla novela zákona o dani z nemovi-

tostí, kde se podařilo zabránit zrušení této daně ze zemědělských 

pozemků. Jako každý rok se Finanční komise podílela také na pří-

pravě programu kongresu starostů i fi nanční konference a posu-

zovala návrh rozpočtu Svazu na nadcházející rok.

Předseda 

Ing. Ladislav Kryštof 

starosta města 

Uherský Brod

Předseda 

 Ing. Miroslav Šenkýř 

náměstek primátorky 

statutárního města Zlín

Předseda 

Zdeněk Mráz

místostarosta 

města Třeboň

Předseda 

Ing. Ivan Černý

člen Zastupitelstva 

města Úvaly
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a komor Svazu v roce 2007

Komise cestovního ruchu 

se věnovala zejména Koncepci stát-

ní politiky cestovního ruchu, kterou 

přijala vláda. Byla tak splněna jedna 

z podmínek pro čerpání peněz z evrop-

ských strukturálních fondů pro Českou 

republiku. Komise vyzdvihla několik 

zásad pro podporu cestovního ruchu 

z pohledu obcí, např. spolupráci obcí, 

měst a místních podnikatelů nebo  pro-

pojení informačních systémů cestov-

ního ruchu, a to místních, regionálních 

i celorepublikových. Domácí cestovní 

ruch a jeho propagace by zároveň 

neměly být opomíjeny ve prospěch zahraniční reprezentace Čes-

ké republiky. V absenci legislativy upravující a podporující rozvoj 

cestovního ruchu spatřuje komise příčinu možných budoucích 

problémů, dodnes chybí ucelený právní rámec rozvoje a fungo-

vání cestovního ruchu. Komise podpořila projekt „Multimediální 

mapa“, která má umožňovat obcím na internetu sebeprezentaci, 

mj. pro účely domácího cestovního ruchu.

Komise pro informační systémy 
měst a obcí 

se zabývala problematikou informač-

ních systémů k agendám sociálních 

služeb a hmotné nouze řešených 

v gesci ministerstva práce a sociálních 

věcí, sjednocením údajů evidovaných 

v registru adres a nekompatibilitou 

různých spisových služeb. Věnovala 

se také problematice oznámení pod-

le zákona o střetu zájmů v elektronic-

ké podobě na obcích aj. Významným 

tématem roku bylo zavádění projektu 

Czech POINT do praxe, včetně testová-

ní pilotního provozu ve vybraných městech. Komise opakovaně 

připomínkovala návrh zákona o e-Governmentu, s jehož zněním 

není stále úplně spokojena. Podařilo se alespoň zabránit plánu 

ministerstva vnitra zrušit možnost vést zjednodušenou evidenci 

spisové služby v malých obcích. Komise rovněž spolupracovala 

na výměně zkušeností a příkladů dobré praxe formou účasti na 

odborných akcích, jako jsou např. konference Internet ve státní 

správě a samosprávě v Hradci Králové, Městský rok informatiky, 

soutěž Zlatý erb nebo Egovernment – The Best 2007. Ve spolu-

práci s kraji se zabývala také využitím fondů Evropské unie, pře-

devším v rámci příprav Integrovaného operačního programu 

a jeho priority 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Ke všem 

diskutovaným tématům jsou pravidelně zváni odpovědní pra-

covníci ministerstev.

Komise pro zahraniční spolupráci 

projednávala podporu demokratické-

ho vývoje na místní úrovni v Bělorus-

ku, kde se Svaz již od roku 2006 aktivně 

angažuje. Členové komise monitoro-

vali průběh projektů se zaměřením na 

Bělorusko realizovaných v letech 

2006 a 2007, kterými byly Podpora 

samosprávné demokracie v Bělorus-

ku a Podpora demokratického rozvo-

je měst a obcí v Bělorusku. Schválili 

návrh dlouhodobého projektu Pod-

pora spolupráce měst České repub-

liky a Běloruska, jež bude realizován 

v příštích dvou letech. Podpora komise však také směřuje na další 

země jihovýchodní a východní Evropy, které procházejí transfor-

mačním procesem. Svaz přitom spolupracuje se svou dceřinou 

společností MEPCO. 

Pokračovat v aktivitách transformační pomoci Bělorusku hodlá 

komise i v novém roce. Krom toho se bude snažit i nadále ovliv-

ňovat legislativu Evropské unie ve prospěch českých samospráv 

a monitorovat využívání strukturálních fondů.

Komise pro zdravotně postižené 
občany 

zasedala opět společně se Sociální 

komisí. V této  oblasti byl rok 2007 sku-

tečně přelomový. V účinnost vstoupil 

jak nový zákon o sociálních službách, 

tak i zákon o pomoci v hmotné nou-

zi. Obě komise se proto z počátku 

roku zabývaly především aplikačními 

i výkladovými problémy a přidělová-

ním státních dotací poskytovatelům 

sociálních služeb. V průběhu roku 

pak reagovaly na záměr minister-

stva vytvořit novou síť státních úřadů 

pro zaměstnanost a sociální správu. 

O tomto tématu diskutovali i s minis-

trem Nečasem. Po zvážení všech pro 

a proti však členové komisí zatím 

záměr ministerstva nepodpořili. 

Byli informováni také o vzniku nové 

Agentury pro odstraňování sociální-

ho vyloučení v romských lokalitách, 

o možnosti vyplácení sociálních dávek 

formou poukázek a seznámili se s tím, 

jak funguje pražský nízkoprahový klub. 

Za aktivního přispění zástupců komisí 

byla v Praze uspořádána mezinárod-

ní konference na téma dlouhodobé 

péče, jejíž součástí byly i návštěvy kon-

krétních zařízení. Své delegáty vyslaly obě komise také na někte-

ré zahraniční akce. Všude bylo potvrzeno, že stále více pozornosti 

bude třeba věnovat sociálním službám pro seniory.

Předseda 

Zdeněk Zerzáň

člen Zastupitelstva

 města Šumperk

Předseda 

Mgr. Hynek Steska 

náměstek primátorky 

statutárního města Zlín

Předseda 

Ing. Jiří Bytel

starosta 

obce Velká Hleďsebe

Předseda 

Jaromír Jech

člen Rady města 

Říčany

Předsedkyně 

Sociální komise 

Ing. Radka Soukupová

zastupitelka Prahy 11
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Komise životního prostředí 

v roce 2007 výrazně obměnila svo-

ji členskou základnu. Přijala několik 

velmi významných stanovisek k chys-

taným legislativním i nelegislativním 

opatřením. Odmítla zavedení záloho-

vého systému na PET-lahve, dala pod-

něty k novelizaci zákona o odpadech 

v oblastí zpětného odběru elektrozaří-

zení, poskytla náměty pro zpracování 

velké novely zákona o vodách. Zamýš-

lela se rovněž nad tím, jak omezit odci-

zování kovového majetku obcí a měst 

a upozorňovala na potřebu strategie 

odkanalizování obcí pod 2000 ekvivalentních obyvatel. V závě-

ru roku stanovila prioritu zpracovat strategii rozvoje nakládání 

s komunálními odpady dle reálných možností obcí a měst, jelikož 

splnění Plánu odpadového hospodářství ČR v oblasti nakládání 

s komunálními odpady je nerealizovatelné.

Legislativní komise 

nejvíce svého času věnovala tzv. pro-

tikorupční novele zákona o obcích 

a návrhu nového herního zákona. 

Oba návrhy se velice dotýkají obcí 

a měst, se Svazem však byly konzul-

továny nedostatečně. I to byl důvod, 

proč komise návrhy razantně zamítla. 

Novela zákona o obcích byla kritizo-

vána zejména pro zavádění nadměrné 

administrativní zátěže při hospodaření 

s majetkem obce. Nový herní zákon 

bral obcím možnost regulovat provo-

zování výherních automatů, zejména 

pak hracích terminálů, na které většina heren přechází. Své vyjá-

dření dala komise také k návrhu malé novely stavebního zákona. 

Tento návrh jednoznačně podpořila.

Majetková komise 

pokračovala v tlaku na řešení proble-

matiky církevních restitucí. Obrátila se 

na novou vládu několika dopisy a jed-

nala i v Parlamentu ČR. Výsledkem bylo 

uspořádání úspěšného veřejného sly-

šení v Senátu a následně podání ústav-

ní stížnosti zaštítěné podpisy 22 sená-

torů a senátorek. Stížnost byla zaslána 

Ústavnímu soudu 10. května 2007 a je 

pravděpodobné, že o ní bude rozhod-

nuto do konce roku 2008. Výsledkem 

snah komise o řešení problému cír-

kevních restitucí je i v nedávné době 

představený věcný záměr zákona 

o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím 

a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovná-

ní vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnost-

mi. Ministr kultury Václav Jehlička i kardinál Miloslav Vlk ocenili 

snahu Svazu jako iniciátora řešení problému. Členy Majetkové 

komise a představitele Svazu nyní čeká přesvědčování jednotli-

vých poslanců a následně senátorů. Budou-li úspěšní, problém 

táhnoucí se od roku 1989 bude vyřešen od 1. ledna 2009. Před-

sednictví komise se v roce 2007 vzdala Olga Zámostná, která stála 

u jejího zrodu a na její vlastní činnosti má opravdu lví podíl.

Regionální komise 

po komunálních volbách dlouho bojo-

vala s doplněním své členské základny. 

Ta se podařila doplnit až ve druhém 

pololetí roku a byl tak vytvořen před-

poklad pro další aktivní zapojení do 

svazové práce. Zatím jedno uskuteč-

něné jednání mělo pochopitelně spíše 

informativní charakter. Noví členové 

byli seznámeni s činností monitoro-

vacích výborů a pracovních skupin, 

ve kterých jsou dlouholetí zástupci 

komise zapojeni. Jednalo se zejména 

o otázky spojené s přípravou pro-

gramových dokumentů pro období 

2007–2013 a čerpání dotací pomocí 

fi nančních mechanismů Norska – EHP.

Školská komise 

se v prvním pololetí věnovala přede-

vším novele školského zákona a dlou-

hodobému záměru vzdělávání a roz-

voje vzdělávací soustavy ČR. Stranou 

její pozornosti nezůstávala ani proble-

matika fi nancování státní informační 

politiky ve vzdělávání, koncepce státní 

politiky pro oblast dětí a mládeže na 

období 2007–2013, prohlášení vlády 

o propouštění učitelů a řada dalších. 

Spolu se zainteresovanými řediteli škol 

řešila problematiku malotřídek, jed-

nala se zástupci ministerstva školství 

i s Českou školní inspekcí. Ve druhém 

pololetí připomínkovala návrh úpravy 

neinvestičních výdajů ve vzájemných 

platbách mezi obcemi a zabývala se výší státního příspěvku na 

žáka. Seznámila se s řadou projektů. Nejvíce času ale věnovala 

novele rozpočtového určení daní pro oblast školství.

Činnost odborných komisí, pracovních skupin

Předseda 

Pavel Novák

člen Zastupitelstva 

města Nymburk

Předseda 

Mgr. František Lukl 

starosta města 

Kyjov

Předsedkyně 

Hana Tesařová 

náměstkyně  primátora 

statutárního města 

Olomouc

Předseda 

PaedDr. Václav 

Hartman 

člen Zastupitelstva 

města Jilemnice

Předsedkyně

 PhDr. Marcela Štiková 

předsedkyně výboru 

pro výchovu 

a vzdělávání 

MČ Praha 15
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Pracovní skupina obcí II 

se snažila rozvíjet aktivity, které se týka-

ly navýšení příspěvku na výkon státní 

správy pro obce II. a I. typu a dorov-

nání daňových příjmů obcí s počtem 

obyvatel v rozmezí 2 – 16 tisíc, které 

byly dle novely rozpočtového určení 

daní hozeny do „daňové žumpy“. Ve 

věci navýšení fi nančních prostředků 

na výkon státní správy byla vyvolána 

jednání s odpovědnými pracovníky 

ministerstev vnitra a fi nancí, písem-

ně byly osloveny Rozpočtový výbor a 

Výbor pro veřejnou správu Poslanecké 

sněmovny, Výbor pro veřejnou správu Senátu i jednotliví poslanci 

a senátoři. Členové pracovní skupiny předložili svoje požadavky 

také na výjezdním zasedání poslaneckého Rozpočtového výbo-

ru v Plzni. Na základě připomínek senátorů byla dopracována 

i ústavní stížnost, jejímž cílem je vyrovnat míru dotace na výkon 

přenesené působnosti mezi obcemi II. a III. typu. Na základě 

všech uvedených intervencí bylo nakonec pro obce II dosaženo 

navýšení příspěvku na rok 2008 o 50 mil. korun. Ve věci novely 

zákona o rozpočtovém určení daní upozorňovali zástupci pra-

covní skupiny na nespravedlivost systému už na X. Sněmu Svazu, 

na fi nanční konferenci a na Fóru Hospodářských novin, které se 

tomuto tématu věnovalo. Navržený model rozpočtového určení 

daní se sice změnit nepodařilo, ale na základě požadavků Svazu 

byla alespoň zajištěna účast zástupců obcí II. typu v pracovní sku-

pině ministerstva fi nancí, která se bude připravovat legislativní 

úpravu tohoto zákona, jež by měl platit od roku 2009.

Pracovní skupina obcí III 

se stejně jako pracovní skupina obcí II 

nejvíce zabývala výší příspěvku stá-

tu na výkon přenesené působnosti. 

V této souvislosti připomínkovala 

Metodiku stanovení plánovaných ná-

kladů na výkon veřejné správy a pro-

jednávala novelu zákona o správních 

poplatcích, která by problém nedo-

statečného fi nancování přeneseného 

výkonu mohla částečně řešit. Rozsáhlé 

diskuse byly vedeny nad otázkou vzni-

ku Národního úřadu pro zaměstnanost 

a sociální správu, jednoznačné stano-

visko k této problematice však přija-

to nebylo. Pracovní skupina se věnovala i připravované novele 

živnostenského zákona a novele zákona na ochranu zvířat proti 

týrání. Vyjádřila protest proti tomu, aby obce zajišťovaly ochranu 

zvířat na svůj vlastní náklad.

a komor Svazu v roce 2007

Pracovní skupina pro fi nancování 
sociálních služeb,

která vznikla z podnětu X. Sněmu Sva-

zu v roce 2007, upozorňovala na kritic-

ký nedostatek fi nančních prostředků, 

jež bude nutné vynakládat na sociální 

služby v souvislosti s novým zákonem 

o sociálních službách. Doporučila pro-

to Předsednictvu Svazu iniciovat na 

toto téma jednání s ministrem práce a 

sociálních věcí s cílem zajistit v návrhu 

státního rozpočtu částku na dotace na 

sociální služby alespoň ve výši roku 

2007. Obce podněcovala k tomu, aby 

vyčíslily ztrátu, která jim při uvádění 

nového zákona do praxe vznikne, a informovali o této situaci 

ministerstvo i příslušný kraj s upozorněním, že hrozí ukončení 

provozu některých zařízení sociálních služeb. Nově zřízená pra-

covní skupina si vytyčila své cíle do budoucna. Předně se pokusí 

zajistit srovnatelné podmínky v přístupu k fi nancím pro obecní 

a krajská zařízení, vymezit přesná kritéria pro poskytování dotací 

a prosadit zavedení povinnosti přispívat na občany, kteří nemají 

trvalé bydliště v místě zřizovatele zařízení.

Pracovní skupina 
pro problematiku sociálního 
začleňování,

na jejíž práci se podílí jak starostové, 

tak i zástupci neziskových organiza-

cí (Člověk v tísni, DROM Brno, Forint) 

a pracovníci ministerstva práce a so-

ciálních věcí a Rady vlády pro otázky 

romské komunity se v tomto roce 

zaměřila na uspořádání tří konferencí 

na téma Terénní sociální práce – pomoc 

vaší obci. Konference se konaly na pod-

zim v Karlových Varech, Hradci Králové 

a v Havířově. Jejich cílem bylo předat 

zástupcům samosprávy, pracovníkům 

odborů sociálních věcí, ale i terénním sociálním pracovníkům 

pokud možno ucelenou informaci o možných způsobech práce 

obce při řešení celé škály problémů souvisejících se sociálním 

vyloučením, a to především pomocí příkladů dobré praxe. Z dis-

kusních příspěvků vyplynula řada významných podnětů, které 

bude pracovní skupina projednávat s kompetentními minister-

stvy v roce 2008. Ukázalo se, že při stávajícím systému sociální 

podpory bude nejtěžším úkolem motivovat cílové skupiny k řeše-

ní svých problémů. Pracovní skupina se věnovala také vzdělávání 

lidí pracujících v sociální oblasti. Jednala s Asociací vzdělavatelů 

v sociální práci, která by obci v případě potřeby měla poradit, kde 

hledat profesionála s požadovaným odborným vzděláním či jak 

Pracovní skupiny

Předseda 

Ing. Miroslav Uchytil 

starosta města

Chlumec nad Cidlinou

Předsedkyně 

Helena Langšádlová

 místostarostka 

města Černošice

Předseda 

Ing. Jiří Němec

starosta města 

Třebechovice 

pod Orebem

Předsedkyně 

Ing. Ivana Červinková 

starostka města 

Kostelec nad Orlicí
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zajistit vzdělávání jejím stávajícím zaměstnancům. Koncem roku 

se seznámila s projektem Úřadu vlády ČR zřídit Agenturu pro 

odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. 

Pracovní skupina pro strukturální politiku

se zaměřila na přípravu programového období 2007-2013. Její 

členové se účastnili řady jednání na regionální, ministerské, 

vládní, ale i evropské úrovni. Pracovní skupina se velkou měrou 

snažila podílet na tvorbě manuálu pro zpracovatele integro-

vaných plánů rozvoje měst, který přesto nebyl do konce roku 

2007 dokončen. Po velkých bojích bylo dosaženo alespoň zvý-

hodnění integrovaných plánů rozvoje měst v tematických ope-

račních programech 10% bonifi kací, 

které schválila vláda České republiky. 

S různou měrou úspěšnosti se také 

v jednotlivých krajích podařilo začlenit 

problematiku měst a obcí do regionál-

ních operačních programů. I když způ-

sob, jakým budou moci města a obce 

čerpat prostředky v rámci nového 

programového období, nelze považo-

vat za zcela uspokojivý, bez cíleného 

úsilí zástupců Svazu by byly podmínky 

ještě méně výhodné.

Činnost odborných komisí, pracovních skupin

Činnost komor Svazu v roce 2007

Předseda 

Ing. Petr Osvald 

člen Zastupitelstva 

statutárního města 

Plzeň

Komora měst

začala intenzivně pracovat přede-

vším v polovině roku, kdy bylo nutné 

neprodleně projednat podněty k při-

pravované novele zákona o rozpočto-

vém určení daní. Podílela se na tvor-

bě svazového stanoviska, které bylo 

nakonec tlumočeno na fi nanční konfe-

renci. Zajištění odpovídajících rozpoč-

tových příjmů bude ostatně stěžejním 

tématem jednání všech komor i v roce 

následujícím. Dalšími tématy jedná-

ní Komory měst byly zejména inte-

grované plány rozvoje měst a otázka 

národních úřadů pro zaměstnanost 

a sociální správu. Po podrobném projednávání této problemati-

ky s ministrem Nečasem se většina měst přikláněla k názoru síť 

zmiňovaných úřadů nezřizovat, i když fi nální rozhodnutí zatím 

nepadlo. Komora měst se dále věnovala novele stavebního záko-

na a novému hernímu zákonu, který rozčeřil hladinu zejména ve 

větších městech. Města dala jasně najevo, že nemohou být stra-

nou ani povolování výherních terminálů. V průběhu celého roku 

se bedlivě připravovala na možnost čerpání fi nančních prostředků 

z evropských fondů.

Komora obcí

se scházela v předvečer zasedání Rady Svazu, předsednictvo 

Komory zasedalo v pravidelných měsíčních intervalech. Její členo-

vé bojovali především za posílení fi nančních příjmů malých obcí, 

což se promítlo ve schválené novele rozpočtového určení daní. 

Zapojili se také do diskuse o budoucnosti venkova, kde stěžej-

ní problematikou byla příprava na nové programovací období 

v operačním programu ministerstva zemědělství a v jednotlivých 

regionálních operačních programech. Dávali přitom velký důraz 

na navýšení fi nančních prostředků v rámci jednotlivých os pro 

územní samosprávy. Komora obcí se vyjadřovala pochopitelně 

Předsedkyně 

Mgr. Daniela  Pastorková  

(Vernerová) 

starostka města 

Bělá pod Bezdězem

i k navrhovaným legislativním změnám 

z oblasti sociální, životního prostře-

dí, dopravy atd. Mimo jiné iniciovala 

podání návrhu na zrušení části práv-

ního předpisu, který blokuje naklá-

dání s bývalým církevním majetkem, 

k Ústavnímu soudu. Zástupci Komory 

obcí byli jako vždy zapojeni do přípra-

vy a hodnocení soutěže Vesnice roku, 

vyměňovali si zkušenosti se svými slo-

venskými kolegy a předně obhajovali 

zájmy obcí v různých pracovních sku-

pinách, z nichž nejvýznamnější byla 

asi pracovní skupina pro veřejné fi nan-

ce – poradní orgán ministra fi nancí. 

Komora měla své zastoupení i v Konzultativním orgánu Evropské 

unie pro oblast hospodářskou a sociální a v Kongresu místních 

a regionálních orgánů Rady Evropy.

Komora statutárních měst

projednávala průřezově všechna té-

mata, kterými se zabýval Svaz, pocho-

pitelně se zvýšeným důrazem na po-

žadavky a potřeby velkých měst. 

I pro tuto komoru bylo ale stěžejním 

tématem rozpočtové určení daní - zá-

stupci statutárních měst se razantně 

postavili proti jakémukoli snižování 

příjmů obcí i měst. Důrazně odmítli ta-

ké připravovanou novelu zákona o ob-

cích, která zaváděla do praxe nadby-

tečná administrativní opatření. Stano-

visko statutárních měst dále sehrálo 

významnou roli při projednávání návr-

hu herního zákona z dílny ministerstva 

fi nancí, který byl pro obce a města nastaven velice nevýhodně. 

Ministerstvo fi nancí nakonec upustilo od jeho projednávání s tím, 

Předseda 

Josef Bezdíček 

starosta  obce

Čermná nad Orlicí

Předseda 

Ing. Zbyněk Stanjura 

primátor statutárního 

města Opava 
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a komor Svazu v roce 2007

Předseda: Karel Smutný, starosta městyse Klenčí pod Čerchovem

Místopředseda:  Michal Maják, starosta města Jiříkov

Členové:  Ing. Luděk Baláč, starosta obce Lysice

 Ing. Jozef Ďurčanský, starosta města Poděbrady

 Václav Heřman, starosta města Vodňany

 Ing. Libor Karásek, starosta města Uherské Hradiště

 Jarmila Pavlíková, starostka obce Václavov u Bruntálu

 Ing. Pavel Pikrt, člen Zastupitelstva města Příbram

 Ing. Dana Šmídová, starostka obce Kobylnice

Náhradníci:  Ing. Antonín Hroza, starosta obce Nemotice

 Mgr. Risto Ljasovský, starosta města Strážnice

 Ing. Libor Picka, starosta města Bělá nad Radhuzou  

Kontrolní komise Svazu v roce 2007

že bude předložen jiný návrh herního zákona. Za pozitivní výsle-

dek činnosti Komory lze považovat i řešení neuspokojivého sta-

vu při vydávání obecně závazných vyhlášek, které byly v mnoha 

případech pozastavovány dozorovým orgánem. Právě vzájemná 

komunikace mezi Komorou a ministerstvem vnitra vedla k výraz-

nému zlepšení v této oblasti a k navazující úzké spolupráci. 

Stranou jednání komory nezůstaly ani živnostenský zákon, zákon 

o veřejných zakázkách, zákon o obecní policii a další.

Výbor městských částí a obvodů statutárních měst a hl. m. Prahy

Výbor si v roce 2007 zvolil svého předsedu i předsednictvo a po 

jisté odmlce se opět aktivně zapojil do svazové práce. Delegoval 

své zástupce do odborných komisí Předsednictva Svazu, vypra-

coval si svůj jednací řád i stanovy. Členové Výboru se účastnili 

X. Sněmu Svazu, který vyhověl jejich požadavkům a změ-

nil postavení Výboru v rámci svazové struktury. Předsednic-

tvo Výboru se na svých zasedáních věnovalo také aktuálním 

tématům jako např. vztahu městské a státní policie, postavení 

zaměstnanců ve veřejné správě, výherním hracím automatům, 

fi nancování městských obvodů a městských částí atd. V závěru 

roku Výbor čelil ataku některých statutárních měst, které v rám-

ci reformy veřejné správy s cílem uspořit fi nanční prostředky 

navrhovaly městské části a obvody 

ve statutárních městech vyjma Prahy 

zrušit. Na svém prosincovém jednání 

proto členové Výboru přijali usnese-

ní, ve kterém vyjádřili ostrý nesouhlas 

s podaným návrhem. Konstatovali, že 

by se jednalo o likvidaci osmnácti let 

trvající decentralizace velkých měst-

ských celků a o vzdálení veřejné sprá-

vy obyvatelům těchto měst. Zrušení 

městských částí by navíc žádné výraz-

nější úspory nepřineslo.

Předseda Jiří Brodský

člen Zastupitelstva 

městské části 

Ústí nad Labem-

-Severní Terasa

Vzhledem k tomu, že X. Sněm byl sněmem volebním, změni-

la Kontrolní komise v roce 2007 z části své složení. Ing. Jaromír 

Valenta, který komisi předsedal od roku 2003, podal X. Sněmu 

zprávu o činnosti komise za poslední dvouleté období a na 

místo předsedy rezignoval. V novém složení se komise sešla 

poprvé 8. června a do svého čela zvolila Karla Smutného, sta-

rostu Klenčí pod Čerchovem. V práci pak komise pokračovala 

obvyklým způsobem – sledovala dodržování Stanov při činnos-

ti všech orgánů Svazu, posuzovala ekonomické materiály Svazu 

a prováděla revizní činnost pokladních i účetních dokladů Kan-

celáře Svazu. 

Zaměstnancům Kanceláře dala např. podnět k řešení problé-

mu delegování hlasů na sněm, doporučila sestavovat vždy 

vyrovnaný rozpočet Svazu a vydat 

jednou ročně celorepublikový Infor-

mační servis s cílem prezentovat 

činnost Svazu i nečlenům. Zástupci 

Komise se pravidelně zúčastňovali 

jednání Předsednictva a Rady Svazu, 

kde prezentovali závěry svých jedná-

ní. Předseda tlumočil názory komise 

i na zářijovém mimořádném zasedá-

ní Předsednictva Svazu, které bylo 

svoláno za účelem přijetí stanoviska 

Svazu k připravované novele zákona 

o rozpočtovém určení daní.

Předseda 

Karel Smutný

starosta městyse 

Klenčí pod Čerchovem
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Zastoupení Svazu v odborných pracovních skupinách

� Čestná porota soutěže Geoaplikace roku

� Dozorční rada České centrály cestovního ruchu - CzechTourism

� Dozorčí rada Municipální fi nanční společnosti, a. s. 

� Dozorčí rada o. p. s. Horská služba České republiky

� Dozorčí rada Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o. p. s. 

(člen jmenován na návrh SMO ČR)

� Expertní skupina k projednávání podrobného nastavení 

podmínek pro úpravu provozních smluv v rámci vodohospo-

dářských projektů

� Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 

- Výbor pro koordinaci Smart administration

� Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 

- Výbor pro kontrolu kvality hodnocení dopadu regulace RIA

� Hodnotící komise pro posuzování veřejných zakázek

� Hodnotitelská komise pro podprogram 217 118 - Podpora 

úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

� Hodnotitelská komise pro výběrové řízení pro poskytování pří-

spěvku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2007

� Hodnotitelská komise ve věci výběrového řízení pro poskyto-

vání příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek 

z rozpočtu SFDI v roce 2007

� Komise MF ČR pro změny rozpočtového určení daní obcí 

� Konzultační a poradní sbor ministra MMR v otázkách bytové 

politiky

� Konzultační skupina na zpracování návrhu zákona o kontrole

� Koordinační komise MV ČR pro řešení diváckého násilí

� Krajská výběrová komise POV - Jihočeský kraj

� Krajská výběrová komise POV - Jihomoravský kraj

� Krajská výběrová komise POV - Karlovarský kraj

� Krajská výběrová komise POV - Královéhradecký kraj

� Krajská výběrová komise POV - Liberecký kraj

� Krajská výběrová komise POV - Olomoucký kraj

� Krajská výběrová komise POV - Plzeňský kraj

� Krajská výběrová komise POV - Ústecký kraj

� Krajská výběrová komise POV - Vysočina

� Krajská výběrová komise POV 

� Meziresortní komise pro tvorbu nové koncepce integrace 

azylantů

� Meziresortní pracovní skupina environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty při MŽP ČR

� Meziresortní pracovní skupina pro koordinaci a obsahovou 

supervizi nad Integrovaným operačním programem

� Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby

� Monitorovací výbor Finančních mechanismů EHP/Norsko

� Monitorovací výbor Integrovaného operačního programu

� Monitorovací výbor Fondu soudržnosti

� Monitorovací výbor Operačního programu Infrastruktura

� Monitorovací výbor Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost

� Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství

� Monitorovací výbor Operačního programu Rozvoj venkova 

a multifunkční zemědělství

� Monitorovací výbor Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost

� Monitorovací výbor Operačního programu Životního pro-

středí

� Monitorovací výbor programu URBACT

� Monitorovací výbor Regionálního operačního programu 

regionu soudržnosti Střední Morava 

� Monitorovací výbor Regionálního operačního programu 

regionu soudržnosti Severozápad

� Monitorovací výbor Regionálního operačního programu 

regionu soudržnosti Severovýchod

� Monitorovací výbor Regionálního operačního programu 

regionu soudržnosti Jihovýchod

� Monitorovací výbor Regionálního operačního programu 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko

� Monitorovací výbor Regionálního operačního programu 

regionu soudržnosti Střední Čechy

� Monitorovací výbor Společného regionálního operačního 

programu

� Monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova (MV EZFRV)

� Odborná porota soutěže Geoaplikace roku

� Odborná skupina pro rozvoj venkova zřízená jako poradní 

orgán meziresortní skupiny při Evropské úmluvě o krajině

� Poradní sbor pro oblast monitorování a hodnocení 

vzdělávání

� Pracovní skupina k celoživotnímu vzdělávání sociálních 

pracovníků

� Pracovní skupina k operačnímu programu Průmysl 

a podnikání

� Pracovní skupina k operačnímu programu Životní prostředí

� Pracovní skupina k podpůrnému programu REGIO

� Pracovní skupina MŠMT ČR pro využívání Evropského sociál-

ního fondu v programovacím období 2007-2013

� Pracovní skupina Partnerství pro IOP

� Pracovní skupina pro Fond ISPA a Fond soudržnosti - životní 

prostředí

� Pracovní skupina pro implementaci Rámcové směrnice pro 

vodní politiku ES

� Pracovní skupina pro IS KN, podskupina pro organizační, 

legislativní a ekonomické aspekty

� Pracovní skupina pro IS RŽP, podskupina pro organizační, 

legislativní a ekonomické aspekty

� Pracovní skupina pro koordinaci urbánní politiky 

� Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro 

udržitelný rozvoj

� Pracovní skupina pro programování zabývající se přípravou 

Regionálního operačního programu pro NUTS II Severový-

chod

� Pracovní skupina pro přípravu programových dokumentů 

MPSV ČR k využívání Evropského sociáního fondu v progra-

movém období 2007-2013

� Pracovní skupina pro řešení podnětů a některých souvise-

jících záležitostí spojených s výkladem některých ustano-

vení vyhl. č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti 

náležitostí energetického auditu
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a jiných organizacích

� Pracovní skupina pro služby sociální péče a jejich propojení 

se zdravotními službami Komise MPSV ČR pro rozvoj 

sociálních služeb

� Pracovní skupina pro strukturální opatření (B6) Rady 

Evropské unie

� Pracovní skupina pro určení přesné doby trvání omezení 

kamionové dopravy na pozemních kominkacích během 

víkendů a svátků

� Pracovní skupina pro veřejné zakázky RKS MMR ČR

� Pracovní skupina řídícího a koordinačního výboru 

- Dostupnost a infrastruktura

� Pracovní skupina řídícího a koordinačního výboru 

- Inovace a znalostní ekonomika

� Pracovní skupina řídícího a koordinačního výboru 

- Lidské zdroje

� Pracovní skupina řídícího a koordinačního výboru 

- Řešení regionálních disparit

� Pracovní skupina vytvořená pro realizaci programu 

URBACT v ČR

� Pracovní skupina zabývající se přípravou projektu 

formulovaného jako cíl vlády č. 99

� Pracovní tým pro zajištění realizace aktuálně platných 

a nově navrhovaných nástrojů Státní energetické koncepce

� Programová rada pro oblast divadel

� Projekt 1/04 Analýza vyhodnocení slabých míst systému 

implementace a rizik poruch

� Projekt 2/05 Ex-ante evaluace programových dokumentů 

pro programové období 2007-2013

� Projekt 3/05 SEA programových dokumentů pro programo-

vé období 2007-2013

� Projekt 6/04 Hodnocení indikátorů a vhodnosti jejich 

nastavení

� Projektový tým projektu „Internetizace knihoven“

� Přípravný výbor Operačního programu Doprava

� Rada Plánu odpadového hospodářství ČR

� Rada Státního fondu životního prostředí ČR

� Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu

� Rada vlády pro informační společnost

� Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

� Rada vlády pro udržitelný rozvoj

� Regionální rozvojový fond

� Regionální výběrový výbor Programu obnovy venkova 

- Jihovýchodní Morava (Jihovýchod)

� Regionální výběrový výbor Programu obnovy venkova 

- Jihozápad

� Regionální výběrový výbor Programu obnovy venkova 

- Severní Morava (Ostravsko)

� Řídící a koordinační výbor pro potřeby koordinace pomoci 

poskytované v programovacím období let 2007-2013 Evrop-

skými společenstvími na úrovni státu 

� Sdružení NEMOFORUM

� Správní rada Nadace BESIP

� Výběrová komise pro Státní program podpory cestovních 

ruchu pro rok 2007

� Výbor pro Evropskou unii

� Výbor pro veřejné fi nance při MF ČR

� Výkladová komise Ministra zemědělství k Zákonu 

o vododech a kanalizacích

� Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.  

� Pracovní skupina Půda při MZe ČR  

� Výbor pro prevenci domácího násilí Rady vlády pro rovné 

příležitosti žen a mužů

� Výbor pro rovné příležitosti v rodinném a pracovním životě 

Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

� Pracovní skupina pro zpracování návrhu věcného záměru 

zákona o zaměstnancích ve veřejné správě a o vzdělávání 

ve veřejné správě

� Komise pro sociální integraci
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Finanční zpráva

Financial Report

Příjmy

1. Vlastní příjmy

Vlastní příjmy Svazu jsou tvořeny především členskými příspěvky. 

K 31. prosinci 2007 byly členské příspěvky uhrazeny na 105,4 % 

schváleného rozpočtu ve výši 20 812 617,15 Kč. V roce 2007 byl 

výpočet členského příspěvku stanoven dvousložkovou sazbou, 

schválenou IX. Sněmem Svazu v roce 2005:

- fi xní 10 000,- Kč/statutární město a variabilní 1,80 Kč/jednoho 

obyvatele,

- fi xní  5 000,- Kč/město a variabilní 1,80 Kč/jednoho obyvatele,

- fi xní 2 200,- Kč/obec a  variabilní 1,80 Kč/jednoho obyvatele.

Dalším zdrojem příjmů jsou úroky z běžných účtů, vedených 

u Komerční banky, a. s., a České spořitelny, a. s. Tyto příjmy byly 

plněny na 171,0 % ve výši 359 063,30 Kč. Dále pak příjmy z inzercí 

v Informačním servisu, které byly naplněny na 595,6 % rozpočto-

vané položky, a to ve výši 506 280,- Kč po odvodu DPH.

2. Příjmy na zajištění akcí organizovaných Svazem

V roce 2007 byla Svazem pořádána krajská setkání, Kongres 

starostů a primátorů při veletrhu URBIS, Sněm, při kterém vyvr-

cholily oslavy 100 let od založení Svazu, a Finanční konference. 

V souvislosti se stoletým výročím byla vydána publikace Svaz měst 

a obcí očima století. 

V roce 2007 byly samostatně rozpočtovány příjmy z rámcové 

smlouvy s Komerční bankou a v průběhu roku 2007 byly uzaví-

rány jednotlivé smlouvy na akce Svazu. Tyto příjmy byly naplně-

ny na 103,7 % rozpočtované částky, tj. 840 336,07 Kč po odvodu 

DPH. Byly použity na konání krajských setkání ve výši 420 168,- Kč 

po odvodu DPH, na uspořádání Sněmu ve výši 126 050,42 Kč po 

odvodu DPH a na Finanční konferenci ve výši 294 117,65 Kč po 

odvodu DPH.

Kromě již zmíněného příjmu od Komerční banky byly rozpočto-

vané příjmy na krajská setkání za reklamu a propagaci fi rem na 

těchto setkáních naplněny na 97,6 %, a to ve výši 410 084,03 Kč 

po odvodu DPH. 

Výdaje na konání Kongresu starostů a primátorů při veletrhu 

URBIS byly kryty sponzorským příspěvkem ve výši 42 016,81 Kč 

po odvodu DPH.

Příjmy z účastnických poplatků na Sněm byly uhrazeny ve výši 

914 400,- Kč po odvodu DPH, tj. 104,1 % rozpočtované částky. 

Účastnický poplatek činil 1 428,- Kč. Dalším rozpočtovaným pří-

jmem na konání Sněmu byl příjem ve výši 1 256 899,16 Kč po 

odvodu DPH za reklamu a propagaci fi rem na Sněmu. Rozpočet 

na tyto příjmy z reklam byl naplněn na 251,4 %. Firma Coca-Cola 

Beverages bezplatně přenechala na základě darovací smlouvy 

Svazu nealkoholické nápoje pro účastníky Sněmu v hodnotě 

36 854,75 Kč.

Příjmy z účastnických poplatků na Finanční konferenci dosáh-

ly výše 710 400,- Kč po odvodu DPH, tj. 130,1 % rozpočtované 

Incomes

1. The Union´s own incomes

The Unioń s own incomes are primarily formed by membership fees. As 

of 31 December 2007, the collected membership fees represented 105.4 % 

of the approved budget amounting to CZK 20,812,617.15. In 2007, the 

membership fee calculation was defi ned by a two-component rate 

approved by X. Assembly of the Union in 2005:

- fi xed – CZK 10,000 / chartered city, and variable – CZK 1.80 / inhabi-

tant of a municipality,

- fi xed – CZK 5,000 / town, and variable – CZK 1.80 / inhabitant of 

a municipality,

- fi xed – CZK 2,200 / town, and variable – CZK 1.80 / inhabitant of 

a municipality.

Another source of income is interest on current accounts maintained 

at Komerční Banka a. s. and Česká spořitelna a. s. These incomes were 

fulfi lled at 171.0 %, amounting to CZK 359,063.30. Furthermore, the Uni-

on had incomes from advertising in the Information Service that were 

fulfi lled at 595.6 % of the budgeted item, amounting to CZK 506,280 

after VAT payment.

2. Incomes for provision of events organised by the Union

In 2007, the Union organised the Regional Sessions, the Congress of 

Mayors and Lord Mayors taking place within the URBIS Trade Fair, the 

Assembly at the occasion of which the hundredth anniversary since the 

Unioń s establishment came to a head, and the Financial Conference. 

In relation to the hundredth anniversary a publication the „Union of 

Towns and Municipalities through Centenary´s Eyes“ was issued.

In 2007, incomes from the general agreement with Komerční banka a. s. 

were independently budgeted and during 2007 individual contracts for 

the Unioń s events were concluded. These incomes represented 103.7 % 

of the budgeted amount, i. e. CZK 840,336.07 after VAT payment. They 

were used for organisation of the Regional Sessions, amounting to CZK 

420,168 after VAT payment, for organisation of the Assembly, amoun-

ting to CZK 126,050.42 after VAT payment, and the Financial Conferen-

ce, amounting to CZK 294,117.65 after VAT payment.

Besides the mentioned income from Komerční banka, the budgeted 

incomes for the Regional Sessions from advertising and promotion of 

companies were fulfi lled at 97.6 %, amounting to CZK 410,084.03 after 

VAT payment.

Expenditures on the Congress of Mayors and Lord Mayors within 

the URBIS Trade Fair were covered by a sponsorship contribution 

amounting to 42,016.81 CZK after VAT payment.

Incomes from participant fees at the Assembly were covered at 

the amount of CZK 914,400 after VAT payment, i. e. 104.1 % of the 

budgeted item. The participant fee was CZK 1,428. Another budgeted 

income for the organisation of the Assembly was income from adver-

tising and promotion of companies present at the Assembly amounting 

to CZK 1,256,899.16 after VAT payment. The budgeted incomes from 

advertising were fulfi lled at 251.4 %. The Coca Cola Beverages Com-

pany gave up, for the Assembly participants, non-alcoholic beverages 

amounting to CZK 36,854.75 as a deed of gift free of charge.

Incomes from participation fees for the Financial Conference amounted 

to CZK 710,400 after VAT payment, i. e. 130.1 % of the budeted amount. 

The participation fee for member municipalities was CZK 2,499 / person 

and for non-members CZK 2,975 / person. Another source of fi nancing 
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částky. Účastnický poplatek pro členské obce činil 2 499,- Kč/oso-

bu a pro nečleny 2 975,- Kč/osobu. Dalším zdrojem fi nancování 

této akce byly příjmy od sponzorů, které dosáhly celkové výše 

200 000,- Kč po odvodu DPH, tj. 47,6 % rozpočtované částky.

3. Příjmy nevlastní - podléhající vyúčtování

V roce 2007 byla Svazu opět poskytnuta účelová neinvestiční 

dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podporu zahranič-

ních aktivit Svazu, a to ve výši 1 785 000,- Kč. Tato dotace sloužila 

ke krytí 75 % nákladů na smluvně vymezený předmět použití, 

25 % nákladů hradil rozpočet Svazu. Svaz tuto dotaci vyčerpal 

na 84,4 %, tzn. 1 476 134,31 Kč, a vracel zpět nevyčerpanou část 

dotace ve výši 308 865,69 Kč.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR rovněž poskytlo Svazu dotaci, 

a to na projekt „Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku“ 

ve výši 363 000,00 Kč. Po konečném vyúčtování celé akce byl 

ministerstvu vrácen přeplatek této dotace ve výši 75 442,93 Kč.

Dále Ministerstvo zahraničních věcí ČR podpořilo svazový projekt 

„Podpora demokratického rozvoje měst a regionů v Bělorusku“. 

Tato dotace činila 400 000,- Kč a po konečném zúčtování projektu 

byl přeplatek ve výši 113 578,22 Kč vrácen ministerstvu zpět.  

Svaz v roce 2007 obdržel také grant od Rady Evropy na projekt 

„Studijní cesta zástupců místní a veřejné správy Čečenska v ČR“. 

Záloha tohoto grantu činila Kč 237 959,70 Kč a po konečném 

vyúčtování celé akce byl vrácen přeplatek ve výši 26 345,73 Kč. 

Výdaje

1. Provozní výdaje - plně hrazené z vlastních příjmů

V provozních výdajích jsou obsaženy náklady spojené s provo-

zem Kanceláře Svazu, výdaje na cestovní náklady, výkony spojů 

a tisky včetně nákladů na tisk Informačního servisu. Součástí jsou 

i mzdové prostředky pro zaměstnance Kanceláře a náklady na 

pořízení majetku Svazu.

Celkem provozní výdaje Svazu byly k 31. prosinci 2007 v soula-

du se schváleným upraveným rozpočtem Svazu čerpány ve výši 

17 170 355,06, tj. z 89,9 %.

2. Výdaje na mezinárodní aktivity Svazu - fi nancované z více 

zdrojů

Výdaje na zahraniční cesty zaměstnanců Kanceláře a zástupců Sva-

zu týkající se především legislativy a politik přijímaných na úrov-

ni Evropské unie s dopadem na samosprávu byly čerpány ve výši 

832 150,68 Kč, tj. ze 69,3 %. Výdaje byly uskutečňovány v souladu 

s prioritami zahraničních aktivit Svazu přijatých na IX. a X. Sněmu 

Svazu a v souladu se schváleným rozpočtem Svazu na rok 2007. 

Tyto náklady byly z převážné části kryty z účelové neinvestiční 

dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Z této dota-

ce byl kryt i členský příspěvek Svazu za členství v Radě evropských 

municipalit a regionů (CEMR), část výdajů na překlady a převážná 

část nákladů spojených s provozem Domu v Bruselu.

of this event were incomes from sponsors totalling CZK 200,000 after 

VAT payment, i. e. 47.6 % of the budgeted amount.

3. Other incomes subject to audit

In 2007, the Union was again granted a specifi c non-investment subsi-

dy from the Ministry for Regional Development of the CR to support the 

Union´s foreign activities, amounting to CZK 1,785,000. This subsidy ser-

ved to cover 75 % of the expenses for the contractually determined subject 

of use, 25 % of the costs were paid from the Union´s budget. The Union 

made use of 84.4 % of this subsidy, i. e. CZK 1,476,134.31, and returned the 

unexpended part of the subsidy, amounting to CZK 308,865.69.

The Ministry of Foreign Aff airs of the CR also provided the Union with 

a subsidy for a project „Support for Self-government Democracy in 

Belarus” amounting to CZK 363,000. After fi nal accounting of expenses 

of the project the Union returned to the Ministry an unexpended part of 

the subsidy, amounting to CZK 75,442.93. 

Above that the Ministry of Foreign Aff airs supported a Unioń s project 

“Support for Democratic Development of Towns and Regions in Bela-

rus“. This subsidy amounted to CZK 400,000 and after fi nal accoun-

ting of expenses of the project the Union returned to the Ministry an 

unexpended part, amounting to CZK 113,578.22.

In 2007, the Union also received a grant from the Council of Europe 

supporting the project „Study Tour for Local Councillors and Public Ser-

vants of Chechnya in the Czech Republic“. An advance payment of this 

grant amounted to CZK 237,959.70 and after fi nal accounting of expen-

ses of the whole event an unexpended part was returned, amounting 

to CZK 26,345.73.

Expenditures

1. Operating expenditures – fully covered by the Union´s own 

incomes

The operating expenditures cover costs of the operation of the Unioń s 

Bureau, travel costs, expenditures on communications and printing inclu-

ding expenditures on printing of the Information Service monthly. Salary 

funds for the Bureaú s employees and expenditures on purchasing the 

Unioń s assets are a component part, too.

As at 31 Decemebr 2007, the Unioń s operating expenditures were in com-

pliance with the Unioń s approved adjusted budget drawn in the amount 

of 17,170,355.06, i. e. 89.9 %.

2. Expenditures on the Union´s foreign activities – fi nanced from 

multiple sources

Expenditures to cover foreign trips made by employees of the Bureau and 

representatives of the Union, mainly pertaining to legislation and policies 

adopted at the EU level with an impact on local governments, amounted 

to CZK 832,150.68, i. e. 69.3 %. The expenditures were carried out in com-

pliance with the Unioń s foreign activitiy priorities approved at the IX. and 

X. Assemblies of the Union and in accordance with the Unioń s approved 

2007 budget. These expenditurres were prevailingly covered from a specifi c 

non-investment subsidy granted by the Ministry for Regional Development 

of the CR. Also covered from this subsidy were the Unioń s fees for member-

ship of the Council of European Municipalities and regions (CEMR), part of 

the expenditures for translations and majority of expenditures on opera-

ting the House of Municipalities in Brussels.



30Výroční zpráva 2007  / Annual Report 2007

Finanční zpráva

Financial Report

Od roku 2005 byl Svaz zapojen do projektu C2ENET. Ten byl 

z 25 % fi nancován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 

z 50 % Evropským fondem a zbývající část nákladů hradil Svaz. 

V roce 2007 byl tento projekt ukončen. Svaz na něm participoval 

v roce 2007 částkou 118 388,22 Kč, tj. 59,2 %.  

Od roku 2006 je Svaz zapojen do projektu „Podpora samosprávné 

demokracie v Bělorusku“. Ten byl podpořen dotací Ministerstva 

zahraničních věcí ČR. Celkové náklady v roce 2007 byly vyčísleny 

na 358 914,33 Kč, z dotace bylo kryto 287 557,07 Kč a fi nanční 

podíl Svazu činil 71 357,26 Kč. 

Náklady na projekt „Podpora demokratického rozvoje měst 

a regionů v Bělorusku“ představovaly 391 121,78 Kč. Minister-

stvo zahraničních věcí ČR poskytlo dotaci ve výši 286 421,78 Kč, 

104 700,- Kč hradil Svaz.

V roce 2007 Svaz organizoval studijní cestu zástupců místní 

a veřejné správy Čečenska do  ČR, na kterou získal grant od Rady 

Evropy. Celkové náklady ve výši 217 323,50 Kč byly ze zmíněného 

grantu kryty částkou 211 613,97 Kč, kurzový rozdíl 5 709,53 Kč 

zůstal v nákladech Svazu.

V prosinci 2007 Svaz zajistil překlad a vydání publikace Twin-

ning for tomorrow´s world, na což ze svého rozpočtu vyčerpal 

108 169,00 Kč, tj. 77,3 % rozpočtované částky.  

Celkem výdaje Svazu na mezinárodní aktivity k 31. prosinci 2007 

činily 3 027 111,72 Kč, čerpány byly na 74,7 %. 

3. Akce pořádané Svazem - fi nancované z více zdrojů

V průběhu měsíců února a března pořádal Svaz krajská setká-

ní, rozpočet na jejich konání byl čerpán ve výši 374 973,44 Kč, 

tj. z 96,1 %.

Každoroční setkání Předsednictev SMO ČR a ZMOS se v roce 2007 

konalo v Brně při příležitosti konání Kongresu starostů a primátorů. 

Náklady na toto setkání činily 59 014,- Kč, tj. 98,4 % rozpočtované 

částky. Rovněž proběhlo společné zasedání Komor obcí SMO ČR a 

ZMOS, zde byl rozpočet čerpán z 55,3 %, tedy vy výši 24 896,50 Kč. 

Nejvýznamnější svazovou akcí byl v roce 2007 X. Sněm, jehož cel-

kové náklady se vyšplhaly na 2 694 972,46 Kč, což z plánovaného 

rozpočtu znamená 97,3 %. Při jubilejním X. Sněmu Svazu vyvr-

cholily oslavy 100 let od založení Svazu a byla vydána publikace 

Svaz měst a obcí očima století. 

Náklady na Finanční konferenci byly čerpány z 86,9 %, tedy ve 

výši 782 190,14 Kč. 

Koncem roku 2006 vydal Svaz publikaci „Příručka pro člena zastu-

pitele obce po volbách 2006“, která byla fi nancována v roce 2006 

a v roce 2007 byla již pouze distribuována. Náklady na její distri-

buci činily 216 800,30 Kč, tj. 85 % rozpočtované částky.

Výdaje na akce pořádané Svazem fi nancované z více zdrojů byly 

k 31. prosinci 2007 čerpány z 91,9 %, a to ve výši 4 152 846,84 Kč.

4. Finanční participace Svazu na mimosvazových aktivitách

Od roku 1994 patří Svaz k jednomu ze spoluvyhlašovatelů 

Since 2005, the Union participated in C2ENET project. 25 % of that was 

fi nanced from the subsidy granted by the Ministry for Regional Develop-

ment of the CR, 50 % from the European funds and the rest was covered 

by the Union. The project fi nished in 2007. In 2007, the Unioń s fi nancial 

participation in this project amounted to CZK 118,388.22, i. e. 59.2 %.

Since 2006, the Union has been engaged in the project „Support for 

Self-governing Democracy in Belarus“. It was supported by a subsidy 

from the Ministry of Foreign Aff airs of the CR. The project´s total costs 

amounted to CZK 358,914.33; the subsidy covered CZK 287,557.07 and 

the Unioń s fi nancial participation in the project was CZK 71,357.26.

Costs of the project „Support for Democratic Development of Towns 

and Regions in Belarus“ amounted to CZK 391,121.78. The Ministry of 

Foreign Aff airs of the CR provided a grant in the sum of CZK 286,421.78; 

the Union provided for CZK 104,700.

In 2007, the Union organised a study tour for representatives of local 

and public administration in Chechnya to the Czech Republic for which 

the Union gained a grant from the Council of Europe. The project´s total 

costs amounting to CZK 217,323.50 were covered from the mentioned 

grant with the amount of CZK 211,613.97; the exchange-rate diff erence  

amounting to CZK 5,709.53 was the Unioń s expenditure.

In December 2007, the Union made a translation and issued the publi-

cation Twinning for Tomorrow´s World for which it drew CZK 108,169 of 

its budget, i. e. 77.3 % of the budgeted item.

As at 31 December 2007, expenditures for the Unioń s foreign activites 

amounted to CZK 3,027,111.72, i. e. 74.7 % of the budgeted item.

3. Events organised by the Union – fi nanced from multiple sources

In the course of February and March, the Union organised the Regi-

onal Sessions for which the budget was drawn at the amount of 

CZK 374,973.44, i. e. 96.1 %.

In 2007, the yearly meeting of Boards of Executives of SMO ČR and ZMOS 

was held in Brno on the occasion of the Congress of Mayors and Lord 

Mayors. Costs of this meeting amounted to CZK 59,014, i. e. 98.4 % of the 

budgeted amount. A common meeting of Chambers of Communities of 

SMO ČR and ZMOS was also held; here 55.3 % of the budgeted amount 

was drawn, i. e. CZK 24,896.50.

In 2007, the most important Unioń s event was the X. Assembly who-

se total expenditures climbed up to CZK 2,694,972.46; this was 97.3 % 

of the budgeted amount. At the anniversary X. Assembly of the Union, 

celebrations of the hundred years since the Unioń s establishment came 

to a head and the title „The Union of Towns and Municipalities through 

Centenary´s Eyes“ was issued.

Expenditures for the Financial Conference were 86.9 % of the budgeted 

amount, i. e. CZK 782,190.14.

Toward the end of the year 2006, the Union issued the „Handbook for a 

Municipal Local Councillor after the Elections in 2006“ that was fi nan-

ced in 2006 and in 2007 only distributed. Expenditures for its distributi-

on amounted to CZK 216,800.30, i. e. 85 % of the budgeted amount.

As at 31 December 2007, expenditures for events organised by the Union 

fi nanced from multiple sources amounted to CZK 4,152,846.84, i. e. 91.9 %.

4. The Unioń s fi nancial participation in activites beyond the Union

Since 1994, the Union has been one of the announcers of the Village of 
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soutěže Vesnice roku. V roce 2007 byla mezi vítězné obce rozdě-

lena částka 200 000,- Kč.

Svaz se fi nančně podílel na soutěži Zlatý Erb, a to předáním cen pro 

vítěze. Náklady na tyto ceny činily 5 138,85 Kč, tj. 25,7 % rozpočtu. 

Svaz se prezentoval na veletrhu URBIS INVEST v Brně, při kterém 

jako doprovodný program organizoval Kongres starostů a pri-

mátorů. Náklady na tuto akci byly čerpány ve výši 47 628,67 Kč, 

tj. z 95,3 %. 

Svaz se fi nančně podílel také na podání ústavní stížnosti na zru-

šení § 29 zákona o půdě (církevní restituce) a na vypracování ana-

lýzy operačních programů pro potřeby měst a obcí ČR.

Celkem výdaje Svazu na fi nanční participaci na mimosvazových 

aktivitách byly k 31. prosinci 2007 čerpány ze 79,6 %, a to ve výši 

294 567,52 Kč.  

CELKOVÁ  REKAPITULACE  HOSPODAŘENÍ  SMO ČR  V  ROCE  2007

Příjmy:

Vlastní 21 690 398,85 Kč

Příjmy na zajištění akcí

pořádaných Svazem 4 418 990,82 Kč

Nevlastní 2 261 727,13 Kč

Celkem 28 371 116,80 Kč

Rozpočtované příjmy na rok 2007 (bez akcí uvažovaných, které 

nebyly v roce 2007 realizovány) ve výši 26 708 800,00 Kč byly 

k 31. prosinci 2007 plněny na 106,22 %.

Výdaje:

Provozní výdaje 17 170 355,06 Kč

Výdaje na mezinárodní aktivity Svazu 3 027 111,72 Kč 

Výdaje na akce pořádané Svazem 4 152 846,84 Kč

Finanční participace Svazu na

mimosvazových aktivitách 294 567,52 Kč

Celkem 24 644 881,14 Kč 

Rozpočtované výdaje roku 2007 (bez akcí uvažovaných, kte-

ré nebyly v roce 2007 realizovány) ve výši 28 029 420,- Kč byly 

k 31. prosinci 2007 čerpány z 87,9 %.

the Year competition. In 2007, it allocated to the winning municipalities 

the amount of CZK 200,000.

The Union fi nancially contributed to the Golden Coat of Arms competi-

tion and honoured the winners with prizes. Expenditures on these prizes 

were CZK 5,138.85, i. e. 25.7 % of the budgeted amount.

The Union presented itself at URBIS INVEST Trade Fair in Brno during 

which it organised, as an associated programme, the Congress of 

Mayors and Lord Mayors. Expenditures for this event were drawn at the 

amount of CZK 47,628.67, i. e. 95.3 %.

The Union also fi nancially contributed to fi ling a constitutional com-

plaint of cancellation of the article 29 of the Act regulating Land Pro-

perty (the church restitutions) and to designing an analysis of the ope-

rational programmes for the needs of cities, towns and communities in 

the Czech Republic.

As at 31 December 2007, expenditures for the Unioń s fi nancial partici-

pation in activities beyond the Union amounted to CZK 294,567.52, i. e. 

79.6 % of the budgeted item.

OVERALL RECAPITULATION OF SMO ČR FINANCIAL RESULT IN 2007

Incomes:

Own CZK 21,690,398.85

Expenditures on events organised by the Union CZK 4,418,990.82

External CZK 2,261,727.13

Total CZK 28,371,116.80

The budgeted incomes for 2007 (excluding considered events not imple-

mented in 2007) amounting to CZK 26,708,800, were as at 31 December 

2007 fulfi lled at 106.22 %.

Expenditures:

Operating expenditures CZK 17,170,355.06

Expenditures on the Union’s international activities CZK 3,027,111.72

Expenditures on events organised by the Union CZK 4,152,846.84

Financial participation 

of the Union in activities beyond the Union CZK 294,567.52

Total  CZK 24,644,881.14

2007 budget expenditures (excluding considered events not imple-

mented in 2007) amounting to CZK 28,029,420 were as at 31 December 

2007 drawn at 87.9 %.

Hospodaření Svazu měst a obcí ČR v roce 2007 skončilo přebytkem ve výši 3 726 235,66 Kč. O tuto částku bude navýšen rezervní 

fond Svazu (přebytky hospodaření minulých let), který činil 14 993 196,24 Kč. Po přičtení bude tedy v rezervním fondu Svazu částka 

18 719 431,90 Kč.

In 2007, the result of the Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic was surplus, amounting to CZK 3,726,235.66. This surplus will serve to 

increase the Union’s reserve fund (surpluses of the fi nancial result carried forward from previous years), which was CZK 14,993,196.24. After the inclusion of 

the 2007 surplus, the reserve fund will be CZK 18,719,431.90.
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