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Co je SMO ČR 
Svaz měst a obcí ČR je dobrovolnou, nepoli-

tickou a nevládní organizací, založenou jako 

zájmové sdružení právnických osob. Čle-

ny Svazu jsou obce a města. Svaz je partne-

rem pro vládní i parlamentní politickou re-

prezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě ná-

vrhů legislativních opatření v oblastech tý-

kajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu 

je založena především na aktivitě starostů, 

primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec 

svých povinností věnují i obecným problé-

mům samosprávy.

Hlavní cíle Svazu
� ohajovat a prosazovat společné zájmy 

a práva obcí a měst ČR, 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 sa-

mosprávu, a posilovat tak vliv obcí v le-

gislativní oblasti,

� informovat vládu, parlament i instituce 

Evropské unie včas o tom, jaký dopad 

mohou mít jimi připravovaná opatření 

na fungování obcí, kvalitu života obča-

nů i na rozvoj jednotlivých území,

� posilovat ekonomickou samostatnost 

měst a obcí 

� informovat a vzdělávat zastupitele 

i pracovníky místních samospráv, 

� napomáhat tvorbě regionální politiky 

a podporovat výměnu zkušeností.

Z uvedených cílů Svazu vyplývá, že jeho 

každodenní činnost je zaměřena především 

na legislativu ovlivňující fungování místní 

samosprávy, dále pak na strukturální poli-

tiku, politiku sociálního začleňování, dotač-

ní politiku a další. Zástupci Svazu aktivně 

vstupují do celého legislativního procesu. 

Účastní se meziresortních připomínkových 

řízení, obhajují zájmy měst a obcí na přísluš-

ných ministerstvech a v poslaneckých i se-

nátních výborech. V roce 2004 se Svaz stal 

povinným připomínkovým místem, v roce 

2005 podepsal Dohodu o vzájemné spolu-

práci s vládou.

Svaz vyvíjí také aktivity na úrovni Evropské 

unie. Ovlivňuje podobu evropské legisla-

tivy a evropských politik tak, aby nedošlo 

k omezení kompetencí měst a obcí v ČR. 

V této oblasti spolupracuje s ostatními ná-

rodními asociacemi místních samospráv 

sdružených v Radě evropských obcí a re-

gionů (CEMR). Svaz také napomáhá obcím 

a městům v navazování mezinárodních 

partnerství, podporuje rozvíjející se samo-

správy v zemích jihovýchodní a východní 

Evropy a podílí se na přípravě programova-

cích období pro čerpání evropských dotací. 

Vážené dámy a pánové,

v květnu roku 2011 se konal XII. Sněm Svazu, který nejen že rozho-

dl o dalším směřování svazové činnosti, přijal řadu dílčích usnese-

ní, ale zvolil si také novou Radu, která o dva týdny později zvolila 

i nové svazové vedení. Dne 10. června jsem tak na postu předsedy 

Svazu vystřídal Oldřicha Vlasáka, který se stal místopředsedou pro 

evropské záležitosti. Dovolím si proto velmi krátce zrekapitulovat 

svazovou činnost za uplynulý rok. 

Naši legislativci společně s členy odborných komisí a pracov-

ních skupin se v roce 2011 museli prokousat více než dvěma 

sty padesáti návrhy právních předpisů, které na Svaz přicháze-

jí v rámci připomínkových řízení. Ne všechny návrhy jsou sice 

pro obce důležité, ale pročíst se musejí. Po vypořádání při-

pomínek se stále zamýšlíme, proč jsme někdy úspěšní, a ně-

kdy, byť předpokládáme, že úspěch se dostavit musí, tomu tak 

ve fi nále není. Nejkřiklavější příklady všichni známe. Na jed-

né straně herní zákon, na druhé neochota konečně projednat 

a schválit nový zákon o rozpočtovém určení daní. Mnoho času 

jsme věnovali ale také třeba zákonu o veřejných zakázkách, so-

ciální reformě, novele zákona o obcích, dlouho diskutovanému 

tématu přímé volby starostů, fi nancování regionálního školství 

atd. Podrobněji se o těchto tématech dočtete v kapitole Z od-

borné činnosti Svazu. 

Oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu se věnuje především 

přípravě příštího programovacího období pro čerpání prostřed-

ků z fondů Evropské unie a navazování partnerských vztahů mezi 

městy a obcemi. Zajišťuje také předávání informací. Právě infor-

movanost bývá někdy ze strany starostů kritizována, nicméně 

aktuální informace uvádíme neprodleně na webových strán-

kách, na ty nejdůležitější pak upozorňujeme elektronickým zpra-

vodajem a v tištěném 

periodiku shrnujeme 

vše podstatné za uply-

nulý měsíc. Ze všech 

významnějších jedná-

ní vydáváme tiskové 

zprávy. Je na každém 

z nás, zda si nabízené 

informace přečteme, 

či nikoli.    

Chtěl bych zde ale zmí-

nit také tak trochu neviditelnou práci vnitřního oddělení Kanceláře 

Svazu, které pro zástupce obecních úřadů organizuje veškeré vět-

ší akce, jako např. fi nanční konferenci, krajská setkání, kulaté stoly, 

semináře atd. Technický servis nám poskytuje při zasedáních před-

sednictva, rady, odborných komisí nebo pracovních skupin. V  Kan-

celáři Svazu často vítáme i zástupce Sdružení místních samospráv, 

Spolku pro obnovu venkova a mnoho hostů z ministerstev, kteří 

přijímají pozvání na zasedání odborných komisí Svazu.   

Velmi pozitivně vnímám projekt „Vzdělaný zastupitel“, který lze 

považovat za velmi úspěšný. Zapojilo se do něho mnoho zastupi-

telstev měst a obcí a těší nás, že jsme se dosud nesetkali s negativ-

ními ohlasy, ba naopak.

Vážení, chtěl bych zde poděkovat všem starostům a zastupitelům, 

kteří se na svazové práci podílejí. Samozřejmě si ale vážíme i těch, 

kterým čas nebo i jiné důvody nedovolují zapojit se do svazové 

činnosti přímo, ale kteří nás podporují alespoň svým členstvím. 

Přál bych si, aby se naše členská základna ještě více rozrostla, pro-

tože čím bude větší, tím větší váhu bude mít naše slovo při jedná-

ních na ministerstvech a dalších institucích.

Dan Jiránek

Ú V O D N Í  S L O V O  P Ř E D S E D Y  S V A Z U

S O U H R N N Á  C H A R A K T E R I S T I K A  S V A Z U
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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 mi-

nimálně dvakrát ročně. Schvaluje výsledky hospodaření Svazu 

a rozpočet na následující rok. Formuluje usnesení k různým pro-

blematikám samosprávy. Ze své činnosti je Rada odpovědná Sně-

mu. 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 prová-

dí 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 do-

kumentů souvisejících s životem měst a obcí. Zajišťuje adminis-

trativní podporu ostatním orgánům Svazu. Organizuje seminá-

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

místopředseda.

P Ř E D S E D N I C T V O  S V A Z U  Z V O L E N É  P O  X I I .  S N Ě M U  V  R O C E  2 0 1 1

Předseda:  
Dan Jiránek 

primátor stat. města 
Kladno

Čestný předseda: 
Bohuslav Svoboda
primátor hlavního 

města Praha

Místopředseda: 
Jan Mareš

primátor stat. města 
Chomutov

Místopředseda: 
František Lukl
starosta města 

Kyjov

Místopředseda: 
Josef Bezdíček

starosta obce 
Čermná nad Orlicí

Místopředseda pro 
evropské záležitosti: 

Oldřich Vlasák
zastupitel stat. města 

Hradec Králové

Antonín Lízner
starosta obce 

Příšovice

Pavel Vondrys
starosta města 

Strakonice

Pavel Smolka
starosta města 

Vítkov

Jana Vildumetzová
starostka města
Horní Slavkov

František Chlouba
starosta města 

Rychnov u Jablonce 
nad Nisou
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JIHOČESKÝ KRAJ
Obec ÚSILNÉ, Ing. Pavel Kašpárek, starosta
Městys KŘEMŽE, Ing. Josef Troup, starosta
Město TŘEBOŇ, Zdeněk Mráz, místostarosta II
Obec KOVÁŘOV, Pavel Hroch, starosta
Městys LHENICE, Ing. Marie Kabátová, starostka
Město STRAKONICE, Ing. Pavel Vondrys, starosta
Město TÁBOR, Ing. Jiří Fišer, starosta

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Město BOSKOVICE, Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta
Obec SOKOLNICE, Jiří Životský, starosta
Město VELKÉ BÍLOVICE, Marie Vlková, starostka
Město KYJOV, Mgr. František Lukl, starosta
Město ROUSÍNOV, Ing. František Havíř, starosta
Obec VEDROVICE, Richard Janderka, starosta

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

KRAJ VYSOČINA
Město HAVLÍČKŮV BROD, Bc. Jan Tecl, starosta
Městys LUKA NAD JIHLAVOU, Viktor Wölfl, starosta
Město PACOV, Bc. Lukáš Vlček, DiS., starosta
Město TŘEBÍČ, MVDr. Pavel Heřman, starosta
Obec ŠKRDLOVICE, Ivan Hořínek, starosta

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

LIBERECKÝ KRAJ
Město NOVÝ BOR, Ing. Jaromír Dvořák, starosta
Město RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, 
Ing. František Chlouba, starosta
Obec PŘÍŠOVICE, Antonín Lízner, starosta
Město TURNOV, PhDr. Hana Maierová, starostka

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Město RÝMAŘOV, Ing. Petr Klouda, starosta
Obec SVIADNOV, Mgr. Bc. David Novák, starosta
Obec HORNÍ SUCHÁ, Ing. Jan Lipner, starosta
Obec KUNÍN, Dagmar Novosadová, starostka
Město VÍTKOV, Ing. Pavel Smolka, starosta
Obec STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ, 
Ing. Dalibor Dvořák, starosta

OLOMOUCKÝ KRAJ
Obec VELKÁ KRAŠ, Vlasta Kočí, starostka
Městys NÁMĚŠŤ NA HANÉ, Mgr. Marta Husičková, starostka
Město NĚMČICE NAD HANOU, Ivana Dvořáková, starostka
Obec STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, Zdeněk Lév, místostarosta
Město ŠUMPERK, Mgr. Zdeněk Brož, starosta

PARDUBICKÝ KRAJ
Město CHRAST, Martina Lacmanová, starostka
Obec MIKULOVICE, Eva Klosová, místostarostka
Město SVITAVY, Mgr. David Šimek, starosta
Město ČESKÁ TŘEBOVÁ, Jaroslav Zedník, starosta

PLZEŇSKÝ KRAJ
Obec BLÍŽEJOV, Jiří Červenka, starosta
Město PŘEŠTICE, Mgr. Antonín Kmoch, starosta
Město KRALOVICE, Ing. Rudolf Salfický, starosta
Město HRÁDEK, Jaroslav Perlík, starosta
Město STŘÍBRO, Dr. Bohuslav Červený, starosta

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Město BENEŠOV, Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta
Obec BROUMY, Jiří Čermoch, místostarosta
Obec BRATRONICE, Miloslava Knížetová, starostka
Obec VELKÝ OSEK, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta
Město KUTNÁ HORA, RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta
Město MĚLNÍK, Mgr. Miroslav Neumann, místostarosta
Město BENÁTKY NAD JIZEROU, Jaroslav Král, starosta
Město NYMBURK, PhDr. Pavel Fojtík, místostarosta
Město ÚVALY, MUDr. Jan Šťastný, starosta
Město JÍLOVÉ U PRAHY, Mgr. Květa Halanová, starostka
Město DOBŘÍŠ, Mgr. Jaroslav Melša, starosta
Obec LUŽNÁ, Václav Kejla, starosta

ÚSTECKÝ KRAJ
Obec DOLNÍ PODLUŽÍ, Josef Pecinovský, starosta
Město VEJPRTY, Jitka Gavdunová, starostka
Obec CHODOUNY, Marie Cimrová, starostka
Obec LIBĚŠICE, Alena Knobová, starostka
Město POSTOLOPRTY, Miroslav Solar, místostarosta
Město HORNÍ JIŘETÍN, Ing. Vladimír Buřt, místostarosta
Město BÍLINA, Josef Horáček, starosta

ZLÍNSKÝ KRAJ
Obec RUSAVA, Bohumil Škarpich, starosta
Město UHERSKÝ BROD, Patrik Kunčar, starosta
Město VSETÍN, Bc. Květoslava Othová, místostarostka
Město LUHAČOVICE, PhDr. František Hubáček, starosta

STATUTÁRNÍ MĚSTA
BRNO, Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora
ČESKÉ BUDĚJOVICE, Mgr. Juraj Thoma, primátor
DĚČÍN, František Pelant, primátor
FRÝDEK-MÍSTEK, Mgr. Petr Cvik, primátor
HAVÍŘOV, Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor
HRADEC KRÁLOVÉ, MUDr. Zdeněk Fink, primátor
CHOMUTOV, Mgr. Jan Mareš, primátor
JIHLAVA, Ing. Jaroslav Vymazal, primátor
KARLOVY VARY, Ing. Petr Kulhánek, primátor
KARVINÁ, Tomáš Hanzel, primátor
KLADNO, Ing. Dan Jiránek, primátor
LIBEREC, Martina Rosenbergová, primátorka
MOST, Ing. Vlastimil Vozka, primátor
MLADÁ BOLESLAV, MUDr. Raduan Nwelati, primátor
OLOMOUC, Martin Novotný, primátor
OPAVA, Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., primátor
OSTRAVA, Ing. Petr Kajnar, primátor
PARDUBICE, MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka
PLZEŇ, Mgr. Martin Baxa, primátor
PŘEROV, Ing. Jiří Lajtoch, primátor
ÚSTÍ NAD LABEM, Ing. Vít Mandík, primátor
ZLÍN, Mgr. Aleš Dufek, 2. náměstek primátora

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor
PRAHA, Ing. Karel Březina, náměstek primátora
PRAHA, Aleksandra Udženija, radní II

VÝBOR MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A OBVODŮ
PARDUBICE 5, Ing. Jiří Hájek, starosta
PRAHA-LIBUŠ, PhDr. Pavla Jedličková, zástupkyně starosty
BRNO-ŽIDENICE, Ing. Roman Vašina, starosta
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SNĚM

RADA

KOMORY KONTROLNÍ KOMISE

PŘEDSEDNICTVOPŘEDSEDOVÉ KOMOR KOMISE PŘEDSEDNICTVA

PŘEDSEDA SVAZU

VÝKONNÝ MÍSTOPŘEDSEDA

KANCELÁŘ SVAZU

LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍ ODDĚLENÍ ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮODDĚLENÍ VNITŘNÍCH VĚCÍ

K A N C E L Á Ř  S V A Z U

Kancelář Svazu zajišťuje organizačně výkon 

rozhodnutí orgánů Svazu a vykonává i jiné 

samostatné činnosti. V jejím čele stojí výkon-

ný místopředseda Jaromír Jech. Kancelář 

se skládá ze tří oddělení:

Oddělení vnitřních věcí 

zajišťuje po organizační a 

provozně-technické strán-

ce činnost orgánů Svazu 

a komisí Svazu, akce pořádané Svazem (např. 

krajská setkání, finanční konferenci a kongres 

starostů), vede evidenci obcí, zajišťuje pro-

vozně-ekonomický chod Kanceláře. 

Vedoucí oddělení: Vendula Kouňovská

Oddělení vnějších vztahů zajišťuje: 

•�Agendu zahraničních vztahů – zajišťuje celou oblast 

mezinárodní spolupráce včetně realizace pro-

jektů. Připravuje jednání zá-

stupců Svazu v evropských 

institucích, poskytuje infor-

mace k čerpání evropských 

fondů a aktivně ovlivňu-

je podobu kohezní politi-

ky EU. Poskytuje poradenství 

v oblasti partnerské spoluprá-

ce měst a pomáhá zprostředko-

vat nová partnerství. 

•�Agendu PR a komunikace – členům Svazu posky-

tuje informace prostřednictvím webových stránek, 

elektronického zpravodaje a tištěného měsíční-

ku Informační servis, který shrnuje nejdůležitější 

události za uplynulý měsíc s důrazem na legis-

lativu, spolupracuje na vydávání odborných publikací a ko-

munikuje s médii.

Vedoucí oddělení: Mgr. Ingrid Štegmannová

Legislativně-právní oddělení připomínku-

je návrhy právních předpisů, které se dotýka-

jí obcí, a vyjednává o nich na jednotlivých mi-

nisterstvech, ministerských pracovních skupi-

nách a v Parlamentu. Prostřednictvím členství 

Svazu v CEMR vstupuje do procesu ovlivňová-

ní legislativních norem a politik Evropské unie. 

Po odborné stránce zajišťuje chod pracovních 

komisí Předsednictva Svazu a jednotlivých ko-

mor, vydává právní stanoviska a poskytuje 

právní konzultace pro členské obce.

Vedoucí oddělení: Mgr. Ludmila Němcová

vská

ujje c lelou oblblastt 

ce pro-

ání zá-

ppskýcý h 

infor-

pských 

vlivňu-

polilititi-

denství 

poluprá-

rosostřt ededkoo-

Svazu posky-

ových stránek, 

ého měsíční-

eejdjdůlůležežititějějšíší 

m na legis-

právní konzultace pro členské obce.

Vedoucí oddělení: Mgr. Ludmila Němcová
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Č I N N O S T  S V A Z U  V  R O C E  2 0 1 1

V roce 2011 se konala velká řada akcí, z nichž nejvýznamněj-

ší byl bezpochyby XII. Sněm Svazu, který určil priority svazo-

vé činnosti na další dvě léta a zvolil Radu Svazu, z jejíhož středu 

bylo následně zvoleno nové Předsednictvo. V průběhu celého 

roku se pak svazová práce soustředila ponejvíc na minimalizo-

vání negativních dopadů, které na činnost obcí a měst moh-

ly mít právní normy i jiná opatření pocházející z dílen jednot-

livých ministerstev i z per některých poslanců. Svaz se aktiv-

ně zapojoval do debat o novele zákona o rozpočtovém urče-

ní daní, jednal s Českou poštou o nastavení poštovních služeb 

v malých obcích, věnoval se problematice regulace a zdanění 

loterií a mnohému dalšímu.    

12. ledna se na pražském Břevnově sešli představitelé územ-

ní samosprávy s ministrem vnitra Radkem Johnem a další-

mi zástupci ministerstva, 

aby společně diskutova-

li o Strategii vlády v boji 

proti korupci na obdo-

bí let 2010 až 2012, pře-

devším pak o problema-

tických bodech, které se 

významně dotýkají čin-

nosti územní samosprá-

vy. Za nejpalčivější ozna-

čili zástupci Svazu navr-

hované zavedení přísnějších pravidel pro nakládání s majetkem 

obcí a posílení odpovědnosti za způsobenou škodu.

21. ledna vyjádřilo Předsednictvo Svazu při jednom ze svých 

pravidelných jednání zásadní nesouhlas s rušením stavebních 

úřadů na obcích se základní působností, které se ministerstvo 

pro místní rozvoj snaží opakovaně prosadit už od roku 2003. 

Proti nesystémovým reformám realizovaným bez předchozí 

analýzy se vyslovila na svém zasedání dne 11. února v Kladně 

i Komora statutárních měst.

V prvních měsících roku 2011 pokračovala jednání zástupců 

Svazu s ministry, která započala po sestavení nové vlády v roce 

2010. Uskutečnily se schůzky s ministrem školství Josefem Do-

bešem, ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou, mi-

nistrem kultury Jiřím Besserem a ministrem zahraničí Karlem 

Schwarzenbergem.

Komora obcí se znovu 

sešla s Českou poštou. 

Dne 8. února se na půdě 

Svazu omluvil vrchní ře-

ditel divize Poštovní pro-

voz a logistika Petr Za-

tloukal za špatné jedná-

ní některých zaměstnan-

ců Pošty při vyjednávání 

o novém způsobu vyko-

návání poštovních slu-

žeb v malých obcích. Zástupci České pošty se na jednání zavá-

zali, že dotčené obce budou o vlastním záměru informovat mini-

málně půl roku dopředu a sdělí i informace o nákladech na pro-

voz pobočky i o jejím vytížení. O dva dny později podepsal před-

seda Svazu Oldřich Vlasák s Českou poštou Memorandum k pro-

jektu pobočkové sítě. Text obsahuje podmínky, za kterých bude 

Svaz činnost Pošty podporovat. Další společné jednání se ode-

hrálo 24. února. Petr Zatloukal zde konstatoval, že samospráva 

pro Poštu představuje přirozeného partnera, pokud ale nebu-

dou její kapacity k zajištění poštovních služeb v konkrétních pří-

padech dostatečné, bude se Pošta snažit hledat jiná řešení, např. 

ve spolupráci se Sdružením spotřebních družstev. 7. března se 

Oldřich Vlasák sešel s ministrem vnitra Radkem Johnem coby 

zástupcem zakladatele České pošty, který zdůraznil, že kvalitní 

vzájemná komunikace záměrů Pošty je předpokladem dokonče-

ní její transformace na akciovou společnost. Dne 24. března se 

k této problematice znovu sešla také speciální pracovní skupina, 

která dojednala konkrétní postup při vyhodnocování pilotního 

projektu Partner, jež skončil 31. března.  

Stále aktuální problematice hazardních her byly v roce 2011 vě-

novány dva kulaté stoly, které Svaz uspořádal 9. a 29. března. Ke 

společnému jednacímu stolu poprvé zasedli starostové a pri-

mátoři, poslanci a senátoři různých politických stran, předsta-

vitelé Ministerstva fi nancí ČR, ale i zástupci herního průmys-

lu. Jednalo se o jednotlivých návrzích na změnu právní úpra-

vy regulace hazardu a o způsobu a míře jeho zpoplatnění. Cí-

lem bylo najít takové řešení, které by bylo uspokojivé nejen pro 

obce, ale i pro provozovatele hazardních her. Účastníci se shod-

li na podpoře vládního návrhu novely zákona o loteriích, zkrá-

cení přechodného období platnosti vydaných povolení maxi-

málně na tři roky a nutnosti zachování vazby odvodů nebo daní 

na území, kde je hazard provozován. 

K tradičním akcím patřila krajská setkání představitelů místní 

samosprávy, která se konala v průběhu měsíců února a března. 
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Tak jako vždy při nich byla probírána především aktuální legis-

lativa – v  roce 2011 tedy v popředí stály rezortní reformy a je-

jich dopad na obce, herní zákon, optimalizace pobočkové sítě 

České pošty, rozpočtové určení daní atd. V prezentacích nechy-

běla ani informace o čerpání evropských peněz a přípravě na 

další programovací období po roce 2013. Setkání navštívilo cel-

kem 1025 účastníků. 

14. dubna se konal XVIII. ročník Kongresu starostů a primátorů. 

Projednávaná témata odrážela diskuse z krajských setkání. Nej-

větší pozornost byla věnována přímé volbě starostů. 

Na osmdesát starostů se 22. dubna sešlo na 9. zasedání Rady 

v Klenčí pod Čerchovem, aby projednalo přípravy na XII. Sněm 

Svazu. Rada se na svém zasedání také vyslovila proti změnám 

v programu Zelená úsporám a kriticky hodnotila navrhovanou 

sociální reformu.

Pět set šedesát delegátů s počtem hlasů 1537 rozhodlo na 

XII. Sněmu o dalším směřování Svazu. Sněm se konal ve dnech 

26. a 27. května ve Zlíně a přijal celou řadu dílčích usnesení 

vztahujících se k centralizaci veřejné správy, rozpočtovému ur-

čení daní, sociální reformě, přímé volbě starostů atd. Předse-

da Svazu Oldřich Vlasák na něm přivítal mnoho hostů, k vel-

kému zklamání ale mezi nimi chyběli premiér vlády, předsed-

kyně Poslanecké sněmovny a prezident republiky, což bylo 

ze strany delegátů vnímáno velmi negativně. Ve své závěreč-

né řeči pak Oldřich Vlasák poděkoval všem starostům a sta-

rostkám za dosavadní spolupráci a oznámil, že po 10letém 

působení ve funkci předsedy Svazu se rozhodl dále již na tento 

post nekandidovat. 

Na konferenci Odpady a obce 2011, která se konala 8. a 9. červ-

na v Hradci Králové, byla ofi ciálně představena aktualizovaná 

Strategie nakládání s odpady ve městech a obcích ČR.  Svaz tím 

završil svou letitou snahu o nastavení fungujícího a dlouhodo-

bě udržitelného systému odpadového hospodářství na úrovni 

krajů a jednotlivých měst a obcí ČR. 

Na prvním zasedání Rady Svazu dne 10. června na pražském 

magistrátu si noví členové Rady zvolili ze svého středu Před-

sednictvo. Zvoleni byli také místopředsedové za jednotlivé ko-

mory, místopředseda pro evropské záležitosti a samozřejmě 

také předseda, kterým se stal primátor Kladna Dan Jiránek. 

Ve dnech 23. a 24. června se uskutečnilo další setkání předsed-

nictev českého a slovenského svazu, tentokráte v jihomorav-

ské Skalce. Od posledního zasedání se v obou sdruženích mno-

hé změnilo, proběhly jak komunální volby, tak i volby uvnitř 

asociací. Po 18 letech opustil post předsedy 

ZMOS Michal Sýkora, kterého nahradil Jozef 

Dvonč, primátor Nitry. Jednalo se o rozpočtovém 

určení daní, centralizaci veřejné správy v obou 

zemích, o výhodách a nevýhodách přímé volby 

starostů, ale také o realizaci společného projektu 

Podpora partnerství měst. 

V červnu založil Svaz Institut pro udržitelný roz-

voj měst a obcí (IURMO), jehož posláním je vytvá-

řet podmínky pro spolupráci mezi samosprávou 

a soukromým sektorem. Poskytuje prospěšné 

služby ve formě zpracování odborných analýz, po-

sudků či studií z oblasti veřejné správy a orientu-

je se na vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti. 

V průběhu roku nadále pokračovala také jed-

nání s Českou poštou. Na konferenci Obce 

a služby České pošty, kterou 2. června pořádal předseda Se-

nátu Milan Štěch ve spolupráci se Svazem, se zástupci obcí, 
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ministerstva vnitra, Poslanecké sněmovny i samotného státní-

ho podniku shodli, že Pošta musí na všech úrovních svého ve-

dení změnit přístup k samosprávě a stát se opravdu jejím part-

nerem. V červnu se uskutečnily hodnotící pohovory ve všech 

padesáti obcích, kde byl projekt Partner testován. Pohovory, 

kterých se jako nestranní pozorovatelé účastnili i zástupci Sva-

zu, ukázaly slabé místo projektu – nedostatečnou komunikaci 

záměrů a přínosů. 

15. července podepsal 

Dan Jiránek spolu s mi-

nistrem Tomášem Chalu-

pou dohodu o spoluprá-

ci mezi Svazem a minis-

terstvem životního pro-

středí. Dohoda zavazu-

je obě strany ke vzájem-

né spolupráci v oblas-

tech udržitelné ochrany, 

správy a plánování kraji-

ny a složek životního prostředí, jako jsou voda, ovzduší, horni-

ny, půda, organismy, ekosystémy a energie. 

2. září se v Rumburku zástupci Svazu zúčastnili setkání ke stále 

rostoucímu napětí ve Šluknovském výběžku. Šluknovští staros-

tové zde zformulovali tzv. desatero požadavků vůči vládě, Par-

lamentu i Policii České republiky. 

9. září jednalo vedení 

Svazu s premiérem Pe-

trem Nečasem. Přítom-

ni byli také ministr prá-

ce a sociálních věcí a mi-

nistři fi nancí, životního 

prostředí a kultury. Mezi 

projednávanými tématy 

byla neutěšená situace 

ve Šluknovském výběž-

ku, novela zákona o roz-

počtovém určení daní, církevní restituce či rozvoj měst a venko-

va v souvislosti s budoucím fi nancováním ze strukturálních fon-

dů. Předseda Svazu premiéra upozornil také na nutnost dokon-

čení reformy veřejné správy na centrální úrovni.

Příprava státního rozpočtu a jeho vazba na rozpočty obcí, zno-

vu novela rozpočtového určení daní, projekt státní pokladny, 

ale také zdanění hazardu, evropské fondy po roce 2013, fi nanč-

ní aspekty odpadového hospodářství, daňové zákony a všu-

dypřítomná kontrola hospodaření, to vše byla témata v pořadí 

již 14. celostátní fi nanční konference, která se konala ve dnech 

10. a 11. listopadu v Praze opět v nové budově Národního mu-

zea. Konference ukázala, že míra nejistoty příjmů obcí se zvy-

šuje v souvislosti s neodhadnutelným vývojem celkového inka-

sa daní. Stále těžší je i odhadnout konečnou podobu všech za-

mýšlených reforem či změn v zákonech a dalších předpisech, 

které mají na fi nancování obcí zásadní vliv. 

15. listopadu se vedení Svazu sešlo s arcibiskupem Dominikem 

Dukou a dalšími významnými představiteli církví. Společně dis-

kutovali o návrhu zákona o majetkovém vyrovnání státu s círk-

vemi a náboženskými společnostmi. Aktuálně navržený zákon 

považují církve i samosprávy za přijatelný kompromis. Zhruba 

pět set obcí je blokací církevního majetku limitováno ve svém 

rozvoji, Svaz proto přijetí zákona plně podporuje. 

25. listopadu zasedala v Praze Rada Svazu. Při této příležitos-

ti byla vyhlášena iniciativa Nůžky pro stát. Nůžky byly symboli-

kou stále se zvětšující propasti mezi státním rozpočtem a roz-

počty obcí. Dan Jiránek vyzval starosty a primátory, aby do 

Kanceláře Svazu zasílali nůžky s visačkou své obce. Sešlo se jich 

nakonec zhruba 300 a byly předány předsedovi vlády Petru Ne-

časovi.

V průběhu roku se konala také řada seminářů a konferencí, kte-

ré Svaz pořádal nebo se na jejich přípravě podílel. Svaz organi-

zoval také kulaté stoly k budoucnosti venkova, k návrhu Sociál-

ní reformy I a k bezpečnosti silničního provozu. 

Mezi významné aktivity uplynulého roku patřilo aktivní prosa-

zování potřeb měst a obcí v diskusích o budoucím čerpání fi -

nančních prostředků z evropských i jiných fondů po roce 2013. 

K tomuto účelu velmi dobře posloužila analýza potřeb měst 
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zpracovaná Svazem už v roce 2010 a nově připravovaná analý-

za potřeb venkova. Obě analýzy se zaměřily na zjištění skuteč-

ných potřeb měst a obcí a prosazování jejich budoucího fi nan-

cování. Potvrdily, že samosprávy stále považují za prioritní ob-

lasti obnovu infrastruktury a zajištění dostupnosti služeb pro 

obyvatele.     

Po celý rok se Svaz věnoval také podpoře twinningu, zapojil se 

i do projektu „Podpora partnerství měst sdruženími místních 

samospráv ze Slovenské a České republiky“. Na přelomu září 

a října se desetičlenná delegace Svazu zúčastnila kongresu za-

měřeného na partnerskou spolupráci měst v polském Rybniku. 

Vzájemná spolupráce zde byla vnímána především jako aktivi-

ta občanů, kteří se do společných akcí měst zapojují, a má tedy 

právo na odpovídající fi nanční zajištění. Proto byly v závěrečné 

deklaraci kongresu vzneseny požadavky na zajištění dostateč-

ných fi nančních prostředků v rámci programu Evropa pro obča-

ny v období 2014–2020.

 

Svaz v roce 2011 rovněž připravil odborný program pro řadu 

zahraničních delegací. Na půdě Svazu se vystřídali zástupci sa-

mospráv z Rumunska, Ruska, Tádžikistánu, Norska, Německa, 

ale i Turecka nebo Srbska. Účastníkům mezinárodních delega-

cí byly zprostředkovány informace podle oblastí jejich zájmu, 

od struktury veřejné správy v ČR, činnosti asociací samospráv 

ve prospěch obhajování zájmů obcí, problematiky fi nancová-

ní, poskytování různých služeb občanům až po mezinárodní 

aktivity.

O všech svazových aktivitách byli členové Svazu průběžně 

informováni prostřednictvím webových stránek a elektro-

nického zpravodaje, shrnující informace za uplynulý měsíc 

pravidelně přinášel tištěný měsíčník Informační servis.

Svaz měst a obcí ČR zřídil Nadační fond na podporu místní sa-

mosprávy zakládací listinou již v prosinci roku 2010, jeho Statut 

pak byl schválen v lednu 2011. Účelem fondu je vytvářet pod-

mínky pro spolupráci mezi subjekty a institucemi působícími 

ve veřejné správě a veřejném sektoru, mezi veřejnou správou 

a soukromým sektorem, mezi místní samosprávou a odborný-

mi subjekty, jejichž činnost se vztahuje k výkonu veřejné sprá-

vy, a to zejména na místní úrovni. 

Nadační fond fi nančně podporuje zpracování odborných analýz, 

posudků, studií a výzkumů, ale také informování a vzdělávání 

pracovníků v oblasti veřejné správy. V prvním roce činnosti fon-

du byly nadační příspěvky poskytnuty následujícím subjektům:

1. Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí ČR na zpraco-

vání studie „Sociální začleňování z perspektivy územní sa-

mosprávy“, která si klade za cíl nabídnout konkrétní a pro 

územní samosprávu specifi cká řešení, jež budou sloužit jako 

podklad pro odborná i politická jednání daného tématu.

2. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na projekt „Univer-

zita dobrovolného hasiče“, která je zaměřena na vzdělává-

ní dobrovolných hasičů v oblasti veřejné správy, požární 

ochrany, na jejich znalost legislativních předpisů, poskyto-

vání první pomoci apod.

3. Horské službě ČR na projekt „Zajištění obslužnosti v nepří-

stupných částech horských oblastí a prevence“, díky které-

mu se rozšíří spolupráce s místní samosprávou s cílem zlep-

šit služby Horské služby a zajistit přednáškovou činnost pro 

žáky základních škol.

Nadační fond je se Svazem úzce provázán, čtyři z šesti členů 

správní rady fondu jsou zástupci Svazu. Předsedou rady byl 

v roce 2011 Dan Jiránek.

N A D A Č N Í  F O N D  S M O  Č R  N A  P O D P O R U  M Í S T N Í  S A M O S P R Á V Y

Svaz měst a obcí ČR v červnu 2011 založil obecně 

prospěšnou společnost Institut pro udržitelný roz-

voj měst a obcí. Institut je odborným zázemím pro 

realizaci a obhajování potřeb místních samospráv. 

V souladu se svým účelem poskytuje obecně prospěšné služ-

by typu: zpracování odborných analýz, posudků, studií a jiných 

materiálů z oblasti veřejné správy, organizuje vzdělávací semi-

náře, provozuje osvětové aktivity. 

Hlavními partnery Institutu jsou i svazové odborné komise. In-

stitut se zaměřuje na celé spektrum oblastí týkajících se roz-

voje měst a obcí, tedy např. na životní prostředí, 

dopravu, energetiku, školství nebo sociální oblast. 

Orgány Institutu jsou správní a dozorčí rada a ředi-

tel. Ve správní radě jsou zastoupeni reprezentanti 

měst a obcí, předsedou byl jmenován Pavel Drahovzal, staros-

ta Velkého Oseku. 

V roce 2011 Institut zahájil první projekty: Zjišťování potřeb 

měst a obcí v oblasti životního prostředí, Sociální začleňování 

z perspektivy územní samosprávy a Příprava podkladů pro Plán 

odpadového hospodářství ČR.

I N S T I T U T  P R O  U D R Ž I T E L N Ý  R O Z V O J  M Ě S T  A  O B C Í ,  O .  P.  S .

ý měsíčník Informační servis.

Z OBSAHU: Z jednání Rady a Předsednictva
Z Kongresu starostů

Fungování živnos-tenských úřadů
Novela stavebního zákona Budoucnost politiky venkova

M Ě S Í Č N Í K S VA Z U 
M Ě S T 
A  O B C Í 
Č E S K É 
R E PU B L I K Y

INFORMAČNÍ SERVIS 

http://w w w.smocr.cz
e -mail :  smocr@smocr.cz

ttp://w w w.smocr.cz

19.  R O Č N Í K

5/2011

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
dovolte mi, abych Vás jménem Svazu měst a obcí České republiky pozval na XII. Sněm, který se bude konat ve dnech 26. a 27. května ve Zlíně. 

Sněm je nejvyšší svazový orgán a rozhoduje o dalším směřování naší společné práce. 

První den budeme společně s představiteli naší vlády, Parlamentu i krajů diskutovat o nejzávažnějších problémech, se kterými se naše sa-

mosprávy potýkají. Účast mi již přislíbil premiér Petr Nečas, ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, ministr zemědělství Ivan Fuksa a další. 

V popředí zájmu budou jistě stát otázky rozpočtového určení daní, stavebních a živnostenských úřadů či herní zákon. Nabízí se ale i celá řada 

dalších témat, jako například reorganizace České pošty, nedořešené církevní restituce, problematika sociálního začleňování, čer

dalších témat, jako například reorganizace České pošty, nedořešené církevní restituce, problematika sociálního začleňování, čerpání peněz
pání peněz 

z evropských fondů po roce 2013 a pochopitelně také otázka samotné budoucnosti venkova. Vy rozhodnete o tom, jaký postoj k těmto téma-

tům Svaz zaujme a co bude nadále prosazovat. Sněm by měl také zaujmout jasné stanovisko k přímé volbě starostů, na kterou se zatím názo-

ry stále velice různí. Den bude tradičně zakončen společenským večerem.

Druhý den budeme schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření Svazu, společně určíme svazové priority na období let 2011 až 2013 a měli by-

chom odhlasovat změny ve Stanovách Svazu týkající se přeřazení městysů z Komory měst do Komory obcí a nastavení nového principu pro 

ajištěění usnášeníschopnosti příštích sněmů. Neméně důdůležitým bodem bude volba nové svazové Rady aa Kontrolní komise. 
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Vážené primátorky a starostky, vážení primátoři a starostové,

závěrem končícího roku bývalo zvykem zre-

kapitulovat výsledky práce Svazu za uplynu-

lý rok, zopakovat podstatné aktivity naší sva-

zové Kanceláře. Myslím, že opět popisovat 

po věcné stránce podstatu svazové činnos-

ti by letos bylo již tak trochu zbytečné. Veš-

keré více i méně důležité informace se k Vám 

dostávají vlastně nepřetržitě. Snad jen pár čí-

sel, ze kterých je možné udělat si představu 

o rozsahu naší společné svazové práce. 

Legislativci se museli prokousat více než 400 

návrhů právních předpisů, od zákonů po vy-

hlášky, které na Svaz zasílají jednotlivá minis-

terstva či ústřední orgány v rámci připomín-

kového řízení. V součtu přitom nejsou inicia-

tivní návrhy poslanců či senátorů, stejně tak 

jako zpracovávání legislativních návrhů vzni-

kajících na úrovni Evropské unie a v pracov-

ních skupinách CEMR. To bychom byli mini-

málně na dvojnásobku. Ne všechny návr-

hy jsou sice pro obce důležité, ale pročíst se 

musí. Většina z nich je pak rozesílána odbor-

ným komisím k vyjádření, někdy předcházejí 

či naopak následují jednání s dotčeným rez-

ortem, stále častěji se pak obracíme na záko-

nodárce z Parlamentu. Otázkou jinou je, proč 

někdy úspěšně a někdy, byť logika by napo-

vídala, že úspěch se musí dostavit, tomu tak 

ve finále není. Nejkřiklavější příklady všichni 

známe. Na jedné straně herní zákon, na dru-

hé neochota konečně projednat a schválit 

nový zákon o rozpočtovém určení daní. 

Vnější oddělení Kanceláře, mimo zajišťová-

ní aktivit na evropské úrovni či koordina-

ce našeho svazového projektu Vzdělaný za-

stupitel, má na starosti právě předávání 

informací. Tradiční „papírový“ měsíčník 

InS vyšel 11x v celkovém rozsahu zhruba 

300 stran. O prospěšnosti naší webové strán-

ky svědčí stále vyšší návštěvnost a narůstající 

počet registrovaných. Z Vašich ohlasů víme, 

že si své místo našel během posledních dvou 

let Elektronický zpravodaj, jehož se nám po-

dařilo rozeslat k dnešnímu dni 36 čísel, a to 

nejenom na adresy Vás starostů, ale v přípa-

dě zájmu i na zaměstnance Vašich úřadů. 

V neposlední řadě je nutné připomenout 

i na první pohled „neviditelnou“ práci Vnitř-

ního oddělení, které letos po organizačně 

technické stránce zajistilo 13 krajských setká-

ní, Kongres starostů a primátorů při veletrhu 

URBIS, XII. Sněm Svazu a konečně v listopa-

du XIV. celostátní finanční konferenci. Tyto 

velké svazové akce jsou přitom pouze onou 

„viditelnou částí ledovce“. Připočtěme kulaté 

stoly na různá témata, zasedání komisí a pra-

covních skupin po celé republice, zasedání 

Rady a Předsednictva, technické zajištění při 

přijímání delegací starostů ze zahraničí atd. 

a jsme na součtu téměř 200 dalších, pro Svaz 

nesmírně důležitých akcí. 

Vážení představitelé měst a obcí. Máte za 

sebou prvý rok Vašeho čtyřletého volební-

ho mandátu. Doba není nakloněna finanční-

mu optimizmu, zbytek mandátu budete mít 

těžší, než tomu bylo ve volebních periodách 

minulých. Co Vám však můžeme za Kance-

lář Svazu slíbit, je to, že se budeme ze všech 

sil snažit Vaši roli Vám co nejvíce usnadnit. 

A to mimo jiné i tím, že Vás budeme rychle 

a stručně informovat o všem podstatném, co 

musíte znát.

Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem 

Kanceláře Svazu i jménem svým popřál pří-

jemné, klidné a šťastné Vánoce a do roku 

2012 vše nejlepší.
Jaromír Jech
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Zákon o provozování sázkových her

Zcela nový zákon o provozování sázkových her by měl nově upravovat 

loterie a jiné sázkové hry s účinností od roku 2013. Ministerstvo fi nancí 

jako předkladatel zákona původně zamýšlelo dát obcím postavení do-

tčeného orgánu v řízení o povolení technického herního zařízení (stá-

vající VHP a VLT). Bohužel však z návrhu vypadla možnost vydávat k re-

gulaci hazardu obecně závaznou vyhlášku.

Díky nátlaku Svazu ministerstvo od tohoto návrhu upustilo a možnost 

obcí regulovat hazard na svém území obecně závaznými vyhláškami 

tak zůstala zachována i v nové právní úpravě. Rovněž zdanění hazardu 

již nebude procházet změnami a v nové úpravě bude obsaženo v tako-

vé podobě, která byla schválena vládou v roce 2011. 

Novela zákona o veřejných zakázkách 

Práce na velké protikorupční novele zákona o veřejných zakázkách 

již trvají téměř dva roky. V roce 2011 byl text novely zveřejněn na we-

bových stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Vzhledem k tla-

ku na brzkou účinnost této novely však ofi ciální připomínková místa 

byla přeskočena a zákon byl předložen do PSP ČR ještě před vlastním 

ofi ciálním vypořádáním připomínek. 

Svaz uplatnil řadu připomínek a díky nim je nakonec výsledná nove-

la poměrně přijatelným kompromisem. V rámci Platformy pro trans-

parentní veřejné zakázky se Svazu také podařilo zabránit schválení po-

změňovacích návrhů, které by z novely zákona o veřejných zakázkách 

učinily téměř neaplikovatelný předpis. 

Sociální reforma I

Základem návrhu Sociální reformy I byl přechod kompetencí v ob-

lasti výplaty nepojistných sociálních dávek z obecních úřadů na Úřad 

práce ČR. 

Svaz proti návrhu razantně vystupoval, neboť např. v oblasti hmotné 

nouze reforma nebrala v potaz, že systém se na obcích utvářel více než 

dvacet let. S ohledem na politické rozvržení sil byl návrh Sociální re-

formy I schválen PSP ČR a nabyl účinnosti k 1. lednu 2012. Obce přišly 

v sociální oblasti o svůj veřejnoprávní charakter, namísto rozhodování 

o právech a povinnostech budou vykonávat sociální práci, která však 

není správním řízením.

Novela tiskového zákona 

V rámci naplňování vládní Strategie boje proti korupci byla předlože-

na také novela tiskového zákona, která se týkala především tzv. radnič-

ních periodik. Jejím cílem bylo zajistit přiměřený prostor opozičním za-

stupitelům, avšak poměrně nešťastnou formou. 

Svaz upozornil ministerstvo kultury na rizika pojmu „opoziční zastupi-

tel“, který právní řád ČR nezná. Předkladatel připomínkám Svazu vyho-

věl, nejasné pojmy se tak v zákoně neobjeví. 

Elektronické občanské průkazy

Prováděcí vyhláškou k zákonu o občanských průkazech byly vymeze-

ny parametry pracoviště ke zpracování e-OP. Počet technických zaříze-

ní se měl navýšit dle potřeby jednotlivých obcí s rozšířenou působnos-

tí. Ministerstvo vnitra přistoupilo k realizaci zpracování e-OP v krátkém 

časovém období a s velmi omezenými fi nančními prostředky. 

Svaz opakovaně na tuto situaci upozorňoval a žádal o odložení 

účinnosti zákona nejméně o jeden rok. Neuspěl však. Zpracování 

e-OP bylo spuštěno na stávajícím zařízení pro zpracování agendy 

cestovních dokladů, čímž prakticky došlo ke sloučení dvou agend 

na jedno pracoviště. 

Následně ministerstvo doporučilo dodavatele technických zařízení ke 

zpracování e-OP, který požadoval cca 25 000 Kč/měsíc na pronájem 

jednoho pracoviště. Svaz navrhl levnější variantu s tím, že obec si sama 

pořídí vybavení pracoviště, které není jedinečné pro systém e-OP, a do-

davatel dodá pouze originální SW a komponenty. Náklady na servis 

a údržbu podle této varianty činí asi 5 000 Kč/měsíc. Návrh Svazu mi-

nisterstvo částečně akceptovalo. 

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

Autoři Strategie boje proti sociálnímu vyloučení vyvíjeli snahu, aby 

obcím byla uložena povinnost zajišťovat sociální bydlení. Jednalo se 

o omezení samosprávy samostatně rozhodovat o svém majetku. Tato 

povinnost by měla za následek zvyšování přímých i nepřímých nákla-

dů obcí. Vzhledem k předpokládanému navýšení počtu lidí bydlících 

v tzv. sociálních bytech by došlo také k nárůstu nároků na státní rozpo-

čet prostřednictvím navržených programů a sociálních dávek.

Svaz oponoval – obec má zajišťovat sociální bydlení pouze na základě 

dobrovolnosti.  V konečném znění Strategie, které bylo předloženo vlá-

dě, byla povinnost obcí zajišťovat sociální bydlení vypuštěna.  

Novela zákona o obcích

Ministerstvo vnitra zpracovalo novelu zákona o obcích, která má za 

úkol zavést protikorupční opatření při nakládání s majetkem a trans-

parentní pravidla při hlasování. 

Svaz od počátku na přípravě novely spolupracoval, bohužel rozumná 

a přijatelná opatření se pod politickým tlakem změnila v téměř šika-

nózní ustanovení. Jde především o zavedení povinnosti zveřejňová-

ní smluv pod podmínkou neplatnosti, právo občana obce napadnout 

platnost smlouvy, zpeněžování majetku dražbou, zveřejňování na 

centrální adrese. Svaz opakovaně upozorňoval, že navržená ustanove-

ní zvýší administrativní zátěž a naruší právní jistotu smluvních vztahů. 

Přímá volba starostů

Po celý rok 2011 se vedla diskuse o zavedení přímé volby starostů. Byly 

zpracovány analýzy, ústavněprávní rozbory a stanoviska, které měly 

dát odpověď na otázku, zda je nutné měnit Ústavu ČR nebo pouze zá-

kon o obcích. Další problém představovalo vymezení obcí, kterých by 

se přímá volba měla týkat. 

Sněm Svazu v roce 2011 znovu potvrdil, že přímou volbu nepova-

žuje v současné době za vhodnou. V případě jejího zavedení by ale 

podle Svazu měla platit pro všechny úrovně územní samosprávy. 

Vláda přes veškeré připomínky schválila teze zavedení přímé volby 

Každodenní činnost Svazu se soustředí především na národní, ale i evropskou legislativu. Už v roce 2004 se Svaz stal povinným při-

pomínkovým místem, čímž se tedy stal plnohodnotným a respektovaným partnerem při připravované legislativě. V roce 2011 obdr-

žel k připomínkování celkem 252 návrhů různých právních předpisů. K 89 návrhům vznesl připomínky, které se souhrnně vztahovaly 

k 447 ustanovením. Z celkového množství připomínek bylo 372 označeno za zásadní a z podstatné části byly akceptovány. 

VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A DOKUMENTY, KE KTERÝM SVAZ V ROCE 2011 UPLATŇOVAL ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY
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starostů i stanovení limitu počtu obyvatel pro obce, kde se staros-

ta bude volit přímo.

Aktualizace Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích 

a městech v ČR

Aktualizovaná Strategie, na níž spolupracoval Svaz s Asociací krajů ČR, 

byla zveřejněna v červnu 2011 a předána ministerstvům životního pro-

středí, zemědělství, průmyslu a obchodu, ale také Parlamentu ČR. Na-

vazuje na předchozí Strategii z roku 2008 a rozvíjí Teze rozvoje odpa-

dového hospodářství ČR. Obsahuje návrhy nových řešení odpadové-

ho hospodářství, které se Svazu zatím daří prosazovat v přípravě nové 

odpadové legislativy.

Novela horního zákona 

Předkladatel v novele navrhoval zrušit možnost vyvlastnění pro těžbu 

výhradních ložisek.

Svaz toto opatření označil jako nekoncepční, bez vazby na strategické 

dokumenty státu, zejména na Státní energetickou koncepci a Surovi-

novou politiku ČR. Své připomínky uplatňoval v Radě vlády pro ener-

getickou a surovinovou strategii, předseda Svazu pak o problematice 

jednal spolu s dalšími zainteresovanými i s prezidentem republiky. No-

vela nakonec byla stažena z legislativního procesu a vláda ministerstvu 

průmyslu a obchodu uložila nový úkol, a to předložit malou novelu 

horního zákona, která spočívala ve vynětí vyvlastňovacích paragrafů.  

Aktualizace Státní energetické koncepce

Svaz prostřednictvím svých zástupců poměrně úspěšně intervenoval 

v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii a dosáhl posu-

nu předložení aktualizované Státní energetické koncepce a Surovino-

vé politiky do vlády ČR, a to již do poloviny roku 2012.

Nekoordinovaná reforma veřejné správy

Svaz zabránil aktivitám jednotlivých ministerstev vedoucím k postup-

nému omezování dostupnosti státní správy v území. Podařilo se pod-

statně změnit zamýšlený koncept optimalizace živnostenských úřa-

dů, pozastavit plánované rušení stavebních či matričních úřadů. Svaz 

vstoupil také do diskuze o struktuře fi nanční správy. Odpovědnost za 

koncept podoby státní správy byla ponechána ministerstvu vnitra. 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání 

Svaz dlouhodobě kritizuje systém neefektivního výkonu státní veteri-

nární správy v péči o týraná zvířata, kdy tutéž věc musí současně řešit 

dva úřady – obec s rozšířenou působností a krajské veterinární správy. 

Svaz podporuje přenesení veterinární správy v péči o týraná zvířata na 

Státní veterinární správu, která je za tímto účelem zřízena, což by zna-

menalo podstatné zrychlení řízení vedoucí k ochraně zvířat, vyšší od-

bornost řízení a menší fi nanční náročnost. 

Kompenzace příspěvku na přenesený výkon státní správy

Dopady chybné konstrukce, kterou aplikovalo ministerstvo fi nancí 

při krácení příspěvku na přenesený výkon státní správy, byly na zá-

kladě nezpochybnitelných argumentů Svazu zmírněny. V roce 2011 

došlo ke krácení o více než 17 %, ministerstvo přislíbilo úhradu for-

mou zvýšení inkasa sdílených daní. Pro obce s rozšířenou působnos-

tí, které zajišťují státní správu i pro občany okolních obcí, však tento 

přístup znamenal snížení příjmů bez kompenzace. Část rozdílu proto 

ministerstvo na jaře 2011 formou zvláštní dotace obcím III. typu do-

datečně převedlo. Kompenzace byla zařazena do výpočtu příspěvku 

na rok 2012. K avizovanému navýšení daňových příjmů bohužel na-

konec nedošlo. 

Místní poplatky

Svaz spolupracoval na přípravě poslanecké novely zákona o místních 

poplatcích. Kromě navýšení hranice sazby místního poplatku za od-

pad má dojít především k rozšíření poplatkové povinnosti na nezleti-

lé a cizince. Předpokládaná účinnost zákona byla stanovena na 1. čer-

vence 2012. Vzhledem k tomu, že ministerstvo fi nancí připravilo ob-

dobný návrh s účinností od roku 2013, lze předpokládat, že ke změně 

v poplatku dojde. Svaz současně intenzivně pracuje na přípravě zcela 

nového systému zpoplatňování komunálního odpadu.

Daň z přidané hodnoty

Ministerstvo fi nancí odložilo účinnost systému přenesení daňové po-

vinnosti, tzv. tuzemský reverse-charge, v oblasti stavebnictví na začá-

tek roku 2012. 

Svaz upozorňoval na rizika aplikace systému v prostředí dotací. Po-

vědomí o problému vedlo k vytvoření metodik a závazných přísli-

bů, které by měly obce ochránit při budoucích kontrolách nakládání 

s dotacemi. 

Účetnictví

Pouze částečný úspěch zaznamenal Svaz ve snaze zrušit zcela zbyteč-

ný statistický přehled. Původně zamýšlený dopad na všechny obce se 

podařilo snížit omezením povinnosti na obce nad tři tisíce obyvatel. 

Ministr fi nancí i premiér na základě trvalého tlaku Svazu přislíbili ob-

cím částečnou úhradu nákladů souvisejících s výkaznictvím pro potře-

by Eurostatu. 

Změna pobočkové sítě České pošty

Členové Svazu se účastnili hodnotících rozhovorů pilotního projektu 

Partner České pošty. Na základě hodnocení se Česká pošta zavázala 

zlepšit komunikaci s obcemi a posílit vysvětlování dopadů. Postupná 

změna způsobu zajišťování poštovních služeb se stala realitou. Cílem 

nastavené spolupráce mezi Svazem a Poštou je zajistit rovnoprávné 

postavení členských obcí při vyjednávání podmínek spolupráce.

Stanovení priorit měst ve vazbě na Strategii Evropa 2020 

Priority měst pro budoucí programovací období po roce 2013 byly 

zaměřeny především na zajištění dopravní infrastruktury, oblast ži-

votního prostředí, podpory podnikání a zaměstnanosti, sociální služ-

by a zdravotnictví, problematiku suburbanizace, bezpečnosti a pre-

vence, ale také na kulturu či bydlení. Priority vycházely mj. z vypra-

cované analýzy potřeb měst a byly předány ministerstvu pro míst-

ní rozvoj.

Budoucí možnosti získání prostředků 

z Programu rozvoje venkova v období 2014–2020 

Svaz opakovaně upozornil na chybějící koncepci rozvoje venkova. 

Nesouhlasil s návrhem ministerstva zacílit téměř veškeré prostředky 

z PRV do zemědělského sektoru a požadoval rozšíření fi nancování pře-

devším na zajištění chybějící infrastruktury a dále pak na zajištění zá-

kladních potřeb pro obyvatele, řešení nezaměstnanosti, ochranu kul-

turního dědictví či péči o krajinu a životní prostředí. 

Strategie regionálního rozvoje 

Svaz upozornil především na zvyšující se odtrženost periferních území 

státu i jednotlivých krajů, kde dochází ke kumulaci mnoha problémů. 

Navrhl defi novat typy území a dle jejich potřeb zacílit podporu. Svaz 

dále nepovažoval za nejvhodnější, aby se strategie opírala pouze o ev-

ropskou dotační politiku a rovněž požadoval zohlednění role územní-

ho plánování v rozvoji.
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K 31. prosinci 2011 bylo ve Svazu měst a obcí České republiky 2507 obcí, což představuje 40,11 % z celkového počtu obcí v České re-

publice. Členské obce zastupovaly 7 887 104 obyvatel, což z celkého počtu obyvatelstva České republiky představuje 74,88 %.  

  

Členů 1 938 (35,64 %) Nečlenů 3 499

Zastoupení obcí, městysů, měst a statutárních měst ve Svazu k 31. prosinci 2011

Pozn.: Z celkového počtu obcí ČR je 5 tzv. vojenských újezdů, které zastupují jmenovaní správci újezdů.

Č L E N S K Á  Z Á K L A D N A

Počet obcí v ČR celkem: 5 437

Členů 421 (71,11 %) Nečlenů 171

Počet měst v ČR celkem: 592

Členů 125 (63,13 %) Nečlenů 73

Počet městysů v ČR celkem: 198

Členů 23 (95,83 %) Nečl. 1

Počet statutárních měst v ČR celkem: 24

Členů 2 507 (40,11 %) Nečlenů 3 744

Celkem počet municipalit v ČR: 6 251

Členů 7 887 104 (74,88 %) Nečlenů 2 645 666

Celkem počet obyvatel v ČR: 10 532 770

Struktura členské základny Svazu k 31. prosinci 2011

Počty obcí ve Svazu Počty obyvatel v členských obcích Svazu

1 938 obcí

125 městysů

421 měst

23 statutárních měst

1 382 752 

v obcích

154 185 

v městysech

2 908 606 

ve městech

3 441 561 

ve statutárních městech
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kraj okres
obcí 

celkem
ve 

Svazu
%

Jihočeský

9,45 % *

České Budějovice

Český Krumlov

Jindřichův Hradec

Písek

Prachatice

Strakonice 

Tábor

109

46

106

75

65

112

110

43

33

40

33

22

33

31

39,45

71,79

37,74

44,00

33,85

29,46

28,18

623 235 37,72

Jihomoravský

12,60 % *

Blansko

Brno-město

Brno-venkov

Břeclav

Hodonín

Vyškov

Znojmo

116

1

187

63

82

80

144

35

1

97

36

61

27

59

30,17

100,00

51,87

57,14

74,39

33,75

40,97

673 316 46,95

Karlovarský

2,15 % *

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

40

54

38

20

22

12

50,00

40,74

31,58

132 54 40,91

Královéhradecký

7,54 % *

Hradec Králové

Jičín

Náchod

Rychnov nad Kněžnou

Trutnov

104

111

78

80

75

51

32

37

39

30

49,04

28,83

47,44

48,75

40,00

448 189 42,19

Liberecký

3,43 % *

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

57

34

59

65

18

19

21

28

31,58

55,88

35,59

43,08

215 86 40,00

Moravskoslezský

6,70 % *

Bruntál

Frýdek-Místek

Karviná

Nový Jičín

Opava

Ostrava-město

67

72

17

54

77

13

31

49

9

35

37

7

46,27

68,06

52,94

64,81

48,05

53,85

300 168 56,00

Olomoucký

6,30 % *

Jeseník

Olomouc

Prostějov

Přerov

Šumperk

24

96

97

104

78

15

37

25

47

34

62,50

38,54

25,77

45,19

43,59

399 158 39,60

kraj okres
obcí 

celkem
ve 

Svazu
%

Pardubický

5,58 % *

Chrudim

Pardubice

Svitavy

Ústí nad Orlicí

108

112

116

115

40

35

37

28

37,04

31,25

31,90

24,35

451 140 31,04

Plzeňský

7,78 % *

Domažlice

Klatovy

Plzeň-jih

Plzeň-město

Plzeň-sever

Rokycany

Tachov

85

94

90

15

98

68

51

41

26

29

8

29

42

21

48,24

27,66

32,22

53,33

29,59

61,76

41,18

501 196 39,12

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

Středočeský

17,83 % *

Benešov

Beroun

Kladno

Kolín

Kutná Hora

Mělník

Mladá Boleslav

Nymburk

Praha-východ

Praha-západ

Příbram

Rakovník

114

85

100

89

88

69

120

87

110

79

121

83

47

37

42

40

40

32

37

37

51

47

39

28

41,23

43,53

42,00

44,94

45,45

46,38

30,83

42,53

46,36

59,49

32,23

33,73

1145 477 41,66

Ústecký

6,06 % *

Děčín

Chomutov

Litoměřice

Louny

Most

Teplice

Ústí nad Labem

52

44

105

70

26

34

23

26

14

46

31

16

14

5

50,00

31,82

43,81

44,29

61,54

41,18

21,74

354 152 42,94

Vysočina

8,93 % *

Havlíčkův Brod

Jihlava

Pelhřimov

Třebíč

Žďár nad Sázavou

120

123

120

167

174

35

46

43

55

45

29,17

37,40

35,83

32,93

25,86

704 224 31,82

Zlínský

4,43 % *

Kroměříž

Uherské Hradiště

Vsetín

Zlín

79

78

59

89

28

27

23

33

35,44

34,62

38,98

37,08

305 111 36,39

* Podíl kraje na celkovém počtu svazových obcí

Celkem 6251 2507 40,11

Z A S T O U P E N Í  S V A Z U  V  J E D N O T L I V Ý C H  K R A J Í C H  K  3 1 .  1 2 .  2 0 1 1
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ČINNOST KOMOR SVAZU, ODBORNÝCH KOMIS Í  A PRACOVNÍCH SKUPIN 

KOMORY
předseda

Hlavní aktivity 
vyvíjené v roce 2011

Komora měst

Mgr. František Lukl

starosta města Kyjov

vyjadřovala se především k centralizačním snahám ve 

veřejné správě, k sociální reformě a loternímu zákonu, 

po Sněmu poprvé ve své historii zvolila své předsednic-

tvo s cílem pružněji reagovat na některé podněty

Komora obcí

Josef Bezdíček

starosta obce 

Čermná nad Orlicí

spolu s představiteli České pošty řešila problematiku 

obsluhy území poštovními službami a hodnotila pilot-

ní projekt Partner České pošty, protestovala proti cent-

ralizaci veřejné správy, zabývala se veřejně prospěšný-

mi pracemi, budoucností Programu rozvoje venkova 

po roce 2013 a avizovanou reformou fi nancování škol-

ství, standardně vedla diskuze o RUD a o místních po-

platcích 

Komora statutárních 

měst

Mgr. Jan Mareš

primátor statutárního 

města Chomutov

vystoupila proti centralizačním záměrům některých mi-

nisterstev, věnovala se otázce regulace a zpoplatnění 

hazardu, bezpečnosti měst – zásadně nesouhlasila s vy-

tvářením speciálních jednotek na úkor snižování počtu 

policistů v území, otevřené diskuse vedla ve věci nove-

ly RUD, kde podpořila variantu, která zastropuje daňové 

příjmy čtyř největších měst a posiluje příjmy obcí 

a měst na dně daňové křivky

KOMISE
předseda

Hlavní aktivity 
vyvíjené v roce 2011

Bezpečnostní komise

Tibor Skalka

starosta obce Hýsly

především se snažila zamezit redukci obvodních oddě-

lení Policie ČR a zamezit dalšímu snižování státních do-

tací na činnost jednotek dobrovolných hasičů, aby bylo 

možné udržet systém pohotovostí 

Bytová komise 

Ing. Vojtěch Munzar 

náměstek primátora 

statutárního města 

Kladno

k tématům jednání patřila úprava nájemního bydlení 

v návrhu občanského zákoníku, otázky související s po-

skytováním plnění spojených s užíváním bytů a neby-

tových prostor, dále problematika sociálního vyloučení, 

kde komise prosazovala, aby zajištění sociálního bydlení 

bylo pro obce zakotveno pouze na bázi dobrovolnosti 

Dopravní komise

Ing. Miroslav Šenkýř 

náměstek primátora 

statutárního města Zlín

zabývala se všemi aspekty bezpečnosti silničního pro-

vozu na úrovni místní, regionální i nadregionální, zor-

ganizovala kulatý stůl k otázkám BESIP a také historicky 

první setkání Národních korespondentů Charty bezpeč-

nosti silničního provozu

Energetická komise

Zdeněk Mráz

místostarosta města 

Třeboň

prioritně se soustředila na Státní energetickou koncep-

ci, politiku ochrany klimatu a aktualizaci surovinové po-

litiky, přičemž kladla důraz zejména na propojení stát-

ní koncepce s koncepcemi územními, dále na bezpeč-

nost energetiky a na ochranu zájmů obcí a odběratelů 

v oblasti teplárenství, připomínkovala tzv. malou nove-

lu horního zákona 
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Finanční komise

Ing. Ivan Černý

člen Zastupitelstva 

města Úvaly

věcné a odborné diskuse, většinou za přítomnosti zá-

stupců MF ČR, vedla o návrhu novely zákona o RUD, sle-

dovala inkaso daňových příjmů, podávala návrhy na re-

gulaci hazardu, zabývala se budoucností daně z nemo-

vitostí a správou místních poplatků

Komise cestovního 

ruchu

Zdeněk Zerzáň

člen Rady města 

Šumperk

po komunálních volbách na podzim roku 2010 zazname-

nala velké personální změny, což činnost komise pro rok 

2011 paralyzovalo

Komise 

pro informatiku

Ing. Cyril Čapka

člen Zastupitelstva 

MČ Praha 8

upozorňovala MV ČR na problémy měst a obcí se za-

váděním eGovernmentu, působila v oblasti výzev ope-

račních programů, angažovala se ale i při reformová-

ní účetnictví, své zástupce vysílala na pracovní jednání 

k přípravě základních registrů, projektu Digitální mapa 

veřejné správy, Státní pokladna aj. 

Komise pro zahraniční 

spolupráci

Ing. Robert Zeman

místostarosta města 

Prachatice

vzhledem k volbám v roce 2010 byla nucena provést ce-

lou řadu personálních změn, svoji činnost proto zahá-

jila až na podzim, kdy zvolila předsedu, obměnila za-

hraniční svazové delegace a vyřešila některé organizač-

ně-technické záležitosti

Komise pro 

zdravotně postižené 

občany

Jaromír Jech

člen Zastupitelstva 

města Říčany

věnovala se zejména připravované Sociální reformě I, 

kterou odmítla, neboť podstatně snižuje kompetence 

obcí, dále otázce veřejné služby a veřejně prospěšných  

prácí, které považuje za vhodné nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti, problematice fi nancování sociálních slu-

žeb obecně a oblasti dlouhodobé péče

Komise životního 

prostředí

Mgr. Pavel Drahovzal

starosta obce 

Velký Osek

apelovala na vládu, aby ujasnila směřování energetické 

politiky, zapojila se do fi nalizace Aktualizace Strategie 

rozvoje nakládání s odpady ve městech a obcích, která 

by měla být zapracována do odpadové politiky ČR, 

s MŽP ČR konkretizovala podmínky pro poskytování do-

tací z programu Zelená úsporám, projednávala zlepšení 

ochrany ovzduší, přičemž odmítla návrhy na zpoplatně-

ní domácích topenišť, připomínkovala návrh novelizace 

zákona o vodovodech a kanalizacích

Kulturní komise

Mgr. Blanka Bendlová 

členka Zastupitelstva 

statutárního města 

Kladno

po komunálních volbách na podzim roku 2010 zazname-

nala velké personální změny, což činnost komise pro rok 

2011 ochromilo

Legislativní komise

Mgr. František Lukl 

starosta města Kyjov

připomínkovala protikorupční novelu zákona o obcích, 

novelu zákona o veřejných zakázkách a věcný záměr zá-

kona o úřednících, široce se věnovala problematice pří-

mé volby starostů a otázce regulace a zpoplatnění sáz-

kových her, projednávala Analýzu stavu veřejné správy, 

v závěru roku pak obrátila pozornost na plánovanou re-

formu fi nancování regionálního školství

Majetková komise

Hana Kaštilová Tesařová 

náměstkyně primátora 

statutárního města 

Olomouc

po komunálních volbách na podzim roku 2010 zazname-

nala velké personální změny, proto v roce 2011 nezasedala
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Regionální komise 

PaedDr. Václav Hartman 

člen Zastupitelstva

města Jilemnice

spoluformulovala stanovisko Svazu k budoucí politice 

soudržnosti a ke Společné zemědělské politice, v sou-

vislosti s nastavením nového programovacího obdo-

bí věnovala zvláštní pozornost problematice venko-

va, podpořila další rozvoj integrovaného a nadobecní-

ho plánování a také projekt na defi nování urbánní di-

menze, vyjadřovala se k aktualizaci Strategie regionální-

ho rozvoje

Sociální komise

Ing. Radka Soukupová

členka Zastupitelstva 

MČ Praha 11

zasedala společně 
s Komisí pro zdravotně postižené občany

Školská komise

PhDr. Marcela Štiková

předsedkyně výboru 

pro výchovu a vzdělávání 

MČ Praha 15

vyjadřovala se k celé řadě dokumentů, z nichž nejdůle-

žitější byly: návrhy novely školského zákona a novely zá-

kona o pedagogických pracovnících, návrhy na změny 

vyhlášky o krajských normativech, dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy atd., v závěru 

roku ostře odsoudila záměr reformy fi nancování regio-

nálního školství, který byl pro mnoho plně organizova-

ných škol doslova likvidační

PRACOVNÍ SKUPINY
předseda

Hlavní aktivity 
vyvíjené v roce 2011

PS obcí II. typu

Ing. Miroslav Uchytil

starosta města 

Chlumec nad Cidlinou 

snažila se především o narovnání daňového účka 

v rámci rozpočtového určení daní, ve kterém se větši-

na obcí II. typu ocitá, iniciovala tzv. Chlumeckou výzvu, 

jejímž principem bylo pomoci nejohroženějším obcím 

již v roce 2012, dále se zabývala sociální reformou, pří-

spěvkem na přenesený výkon státní správy, diskutovala 

otázku výše pronájmu praktickým lékařům

PS obcí III. typu

Helena Langšádlová

místostarostka města 

Černošice

s příslušnými externími odborníky rozebírala problema-

tiku příspěvku na přenesený výkon státní správy, který 

se pro obce III. typu podařilo v průběhu roku zvýšit for-

mou kompenzace, dále se věnovala zpoplatnění hazar-

du, úpravě odpadového hospodářství, RUD a průběž-

ně také sociální reformě, přičemž využívala aktuálních 

informací získaných od předsedkyně komise a zároveň 

poslankyně Langšádlové

PS pro fi nancování 

sociálních služeb

Ing. Jiří Němec

starosta města 

Třebechovice 

pod Orebem

podobně jako Sociální komise se zabývala především fi -

nančními náklady na tzv. Sociální reformu I a dalšími 

možnostmi fi nancování sociálních služeb do budoucna  

PS pro obecní policii

Ing. Petr Kvaš

ředitel

Městské policie 

Pardubice

pracovní skupina byla nově zřízena za účelem hledání 

optimálního způsobu zabezpečení veřejného pořádku 

v obci a přispěla ke koordinaci všech bezpečnostních 

složek státu, připomínkovala návrh novely zákona 

o obecní policii, usilovala o vznik registru přestupků 

PS pro problematiku 

sociálního začleňování

RNDr. Petr Pospíšil

starosta obce 

Zastávka

projednala a odmítla věcný záměr zákona o Agentuře pro 

sociální začleňování v romských lokalitách, která se měla 

transformovat do samostatného správního úřadu s patřič-

nými pravomocemi, navíc přitom kritizovala směšování so-

ciálního a etnického aspektu, dále se zapojila do přípravy 

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, funkčnost navr-

hovaných opatření označila za velmi spornou
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PS k projektu 

„Podpora procesů 

v sociálních službách“

Mgr. Marek Šlapal

starosta 

MČ Brno-Žabovřesky

analyzovala výstupy projektu „Podpora procesů v sociál-

ních službách“, prosadila do něho i své zástupce, zajišťo-

vala odborné garanty projektu

PS pro strukturální 

politiku

Ing. Petr Osvald

člen Zastupitelstva 

statutárního města Plzeň    

zapojila se do připomínkování celé škály dokumentů 

vznikajících v rámci přípravy nového programovacího 

období EU 2014–2020 a souvisejícího rozpočtového vý-

hledu EU, a to jak na národní, tak i na evropské úrovni, 

v závěru roku se aktivně zapojila do přípravy projektu 

zaměřeného na defi nici urbánní dimenze

Expertní skupina 

manažerů IPRM

Bc. Ilona Binhacková

Manažerka IPRM města 

Kladno

řešila problémy s čerpáním stanovené alokace IPRM 

v některých městech, potíže se zrušením spolufi nanco-

vání regionálních operačních programů ze strany státu, 

vyjadřovala se k budoucímu nastavení integrovaných 

nástrojů k řešení rozvoje měst 

Výbor městských částí a obvodů statutárních měst a hl. m. Prahy (VMČO)

VMČO, který má ve struktuře Svazu zvláštní postavení, projednal také řadu problematik a legislativních návrhů týkajících se sa-

mosprávy, pochopitelně především těch, které se dotýkaly působnosti městských částí. Věnoval se např. problematice centra-

lizace agend v sociální oblasti, kde upozorňoval zejména na potíže v rozdělení kompetencí a převodu zaměstnanců, dále otáz-

ce sociálního vyloučení či připravované změně zákona o pomoci v hmotné nouzi. Výbor se zabýval i návrhem na optimaliza-

ci počtu matričních úřadů a naplňováním registru osob daty. Nesouhlasil s návrhem novelizace RUD, který předložil ministr fi -

nancí Kalousek, jednoznačně ale podpořil odstranění propadu v příjmech obcí od 500 – 10 000 obyvatel. Odsoudil také plošné 

rušení stavebních úřadů. 

Předseda: Ing. Jiří Hájek, starosta Městského obvodu Pardubice V

Kontrolní komise 

Ve starém složení pracovala Kontrolní komise do XII. Sněmu Svazu, který se ko-

nal ve dnech 26. a 27. května 2011 ve Zlíně. Na něm předložila zprávu o své čin-

nosti za uplynulé období dvou let, která byla delegáty Sněmu přijata bez připo-

mínek. Po Sněmu začala pracovat v novém složení a opět se scházela vždy před 

zasedáním Předsednictva Svazu. Projednávala podkladové materiály připravova-

né na tato jednání, přičemž se soustředila zejména na materiály ekonomické po-

vahy. Hodnotila průběžné zprávy o hospodaření Svazu a předkládané návrhy na 

úpravu rozpočtu. Pochopitelně se vyjadřovala také k návrhu rozpočtu na následu-

jící rok. Standardně sledovala efektivnost vynakládaných prostředků a dodržování 

rozpočtové kázně. Pravidelně prováděla rovněž kontrolu vedení pokladny a dele-

govala své zástupce na jednání Předsednictva a Rady. Dle možností se podílela 

i na připomínkování legislativních návrhů. 

Předseda:  Karel Smutný, starosta městyse Klenčí pod Čerchovem

Místopředseda: Michal Maják, starosta města Jiříkov

Členové: Ing. Luděk Baláč, starosta městyse Lysice

 Mgr. Anna Gigimovová, členka zastupitelstva obce Vedrovice

 Ing. Antonín Hroza, starosta obce Nemotice

 Vlasta Mokrá, starostka obce Násedlovice

 Jarmila Pavlíková, starostka obce Václavov u Bruntálu

 Ing. Pavel Pikrt, člen zastupitelstva města Příbram

 Ing. Jiří Rod, starosta města Sedlice

Vysvětlivky:

RUD – rozpočtové určení daní
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR
MF ČR – Ministerstvo fi nancí ČR
PS – pracovní skupina
PRV – Program rozvoje venkova
IPRM – Integrované plány rozvoje měst
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� Dozorčí rada Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o. p. s. 
PhDr. Marcela Štiková, MČ Praha 15

� Dozorčí rada Horské služby ČR, o. p. s. Jaromír Jech, SMO ČR

� Dozorčí rada MUFIS, a. s. Jaromír Jech, SMO ČR

� Dotační komise MPSV pro poskytování neinvestičních dotací ze 
státního rozpočtu v oblasti sociálních služeb 
 Ing. Jiří Němec, Třebechovice pod Orebem

� Expertní skupina k projektu „Procesní modelování agend veřejné 
správy“ David Koppitz, B.A, MEPCO, s. r. o.

� Expertní panel k dlouhodobé péči
 Mgr. Ingrid Štegmannová, SMO ČR

� Expertní platforma v rámci první aktivity Individuálního 
projektu MPSV ČR Mgr. Petr Schlesinger, SMO ČR

� Expertní poradní skupina pro budoucnost kohezní politiky MMR 
 Ing. Oldřich Vlasák, SMO ČR
 Ing. Petr Osvald, Plzeň

� Expertní skupina k projednávání podrobného nastavení podmí-
nek pro úpravu provozních smluv v rámci vodohospodářských 
projektů Ing. Miroslav Bernášek, Kladno

� Expertní skupina „Optimalizace sítě zdravotních 
a sociálních služeb“ Jaromír Jech, SMO ČR

� Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 
 Jaromír Jech, SMO ČR

� Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu - Vý-
bor pro koordinaci Smart administration Ing. Dan Jiránek, Kladno

� Hodnotící komise celostátní soutěže Cesty městy 
 Mgr. Petr Schlesinger, SMO ČR

� Hodnotící komise Fondu Partnerství – Program švýcarsko-české 
spolupráce Ing. Barbora Veselá, SMO ČR

� Hodnotící komise pro podprogram Podpora revitalizace bývalých 
vojenských areálů MMR Mgr. Iva Vejmelková, SMO ČR

� Hodnotitelská komise Místních akčních skupin při MZe 
 Antonín Terber, Liběšice

� Hodnotitelská komise o poskytnutí příspěvku na programy 
ke zvýšení bezpečnosti dopravy Daniel Žídek, Opava

� Hodnotitelská komise Státního fondu dopravní infrastruktury 
o poskytnutní příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických 
stezek Ing. František Havíř, Rousínov

� Hodnotitelská komise Státního fondu dopravní infrastruktury 
na program „Bezpečnost“ Ing. František Havíř, Rousínov

� Hodnotitelská komise Výboru pro zdravotně postižené občany 
 Jaromír Jech, SMO ČR

� Komise ministra práce a sociálních věcí pro integraci cizinců 
 Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

� Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise nadlimitní veřej-
né zakázky projektu realizovaného v rámci OP LZZ „Elektronická 
metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“
 Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

� Komise pro rozvoj sociálních služeb 
 Ing. Radka Soukupová, MČ Praha 11

� Komise pro výběr technických auditorů 
 Ing. Miloš Petera, Nymburk

� Komise pro změny rozpočtového určení daní obcí při MF ČR 
 Josef Bezdíček, Čermná nad Orlicí
 Ing. Ivan Černý, Úvaly
 Ing. Dan Jiránek, Kladno

� Koordinační a implementační výbor realizace Implementačního 
plánu Strategie celoživotního učení MŠMT 
 PhDr. Marcela Štiková, MČ Praha 15

� Koordinační komise MV ČR pro řešení diváckého násilí 
 Ing. Václav Klučka, Opava

� Koordinační rada Národního lesnického programu pro období do 
roku 2013 Ing. Pavla Finfrlová, Hradec Králové

� Koordinační skupina sloužící k identifi kaci problémových oblastí
 Bc. Marek Sýkora, Dobřany

� KV NSRR – Konkurenceschopná česká ekonomika 
 Mgr. Iva Vejmelková, SMO ČR

� KV NSRR – Flexibilní, otevřená a soudržná společnost 
 Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

� KV NSRR – Atraktivní prostředí Mgr. Barbora Němcová, SMO ČR

� KV NSRR – Vyvážený rozvoj území Mgr. Eva Srnová, SMO ČR

� KV pro INSPIRE (KOVIN) Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

� KVK POV – Jihočeský kraj Vlastimil Čech, Lhenice

� KVK POV – Jihomoravský kraj Mgr. Anna Gigimovová, Vedrovice

� KVK POV – Karlovarský kraj RNDr. Jiří Bytel, Velká Hleďsebe

� KVK POV – Liberecký kraj Ing. Jan Jindra, Martinice v Krkonoších

� KVK POV – Olomoucký kraj Mgr. Eduard Kavala, Bělotín

� KVK POV – Plzeňský kraj Jiří Červenka, Blížejov

� KVK POV – Ústecký kraj Alenka Antošová, Proboštov

� Mezirezortní hodnotitelská komise Mgr. Iva Vejmelková, SMO ČR

� Meziresortní koordinační skupina k transformaci systému 
péče o ohrožené děti Mgr. Eva Machová, Olomouc
 Mgr. Petr Schlesinger, SMO ČR

� Meziresortní orgán Rady pro druhotné suroviny a odpady 
 Bc. Marek Sýkora, Dobřany
 Ing. Ivo Moravec, České Budějovice

� Monitorovací skupina projektu Podpora procesů v sociálních 
službách  Jaromír Jech, SMO ČR

� MV Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova  
 Josef Bezdíček, Čermná nad Orlicí

� MV Finančních mechanismů EHP/Norsko 
 PaedDr. Václav Hartman, Jilemnice
 Mgr. Ingrid Štegmannová, SMO ČR

� Monitorovací výbor Fondu soudržnosti 
 Ing. František Havíř, Rousínov

� MV IOP Ing. Vojtěch Munzar, Kladno

� MV OP Infrastruktura Pavel Novák, Nymburk

� MV OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
 Ing. Tomáš Hermann, Havlíčkův Brod

� MV OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
 Josef Bezdíček, Čermná nad Orlicí

� MV OP Rybářství Zdeněk Mráz, Třeboň

� MV OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 MUDr. Štěpánka Fraňková, Pardubice

� MV OP Životního prostředí Jaroslav Perlík, Hrádek

� MV pro činnost Agentury pro sociální začleňování 
v romských lokalitách Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

� MV Programu švýcarsko-české spolupráce 
 PaedDr. Václav Hartman, Jilemnice

� MV Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost 
Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách 
 Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

� MV ROP NUTS II Moravskoslezsko Mgr. Ivan Týle, Nový Jičín

� MV ROP NUTS II Severozápad 
 Mgr. Jana Vildumetzová, Horní Slavkov

� MV ROP NUTS II Střední Morava Mgr. Zdeněk Brož, Šumperk
 Ing. Martin Janík, Valašské Klobouky

� MV ROP NUTS II Střední Čechy Ing. Dan Jiránek, Kladno

Z A S T O U P E N Í  S V A Z U  V  O D B O R N Ý C H  P R A C O V N Í C H  S K U P I N Á C H , 
K O M I S Í C H  A  J I N Ý C H  O R G A N I Z A C Í C H 
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� MV ROP NUTS II Severovýchod PaedDr. Václav Hartman, Jilemnice

� Národní kosmický program Matěj Dědina, SMO ČR

� Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Kancelář SMO ČR

� Odborná komise k projektu Značka kvality Jiří Svoboda, Plzeň

� Odborná porota soutěže Geoaplikace roku 
 Ing. Kamil Válek, Uherský Brod

� Odborná skupina pro rozvoj venkova zřízená jako poradní orgán 
mezireresortní skupiny při Evropské úmluvě o krajině 
 Josef Bezdíček, Čermná nad Orlicí

� Odborné Fórum pro vysokorychlostní přístup k internetu 
 Ing. Josef Švec, Velké Meziříčí

� Odborný poradní orgán dotačního programu Podpora veřejně 
účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených 
pro rok 2011 Jaromír Jech, SMO ČR

� Platforma pro aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje ČR 
 Ing. Pavla Finfrlová, Hradec Králové

� Platforma pro transparentní veřejné zakázky 
 Mgr. Iva Vejmelková, SMO ČR

� Poradní sbor pro základní vzdělávání odboru předškolního, 
základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT 
 PhDr. Marcela Štiková, MČ Praha 15

� Pracovní podskupina Úřadu vlády pro Strategii EU 2020 
 Mgr. Eva Srnová, SMO ČR

� PS č. 1 pro energetickou politiku ČR 
 PhDr. Pavla Jedličková, Praha-Libuš

� PS č. 2 pro energetické zdroje 
 PhDr. Pavla Jedličková, Praha-Libuš

� PS č. 3. pro energetickou infrastrukturu 
 PhDr. Pavla Jedličková, Praha-Libuš

� PS č. 4 pro Surovinovou politiku ČR 
 PhDr. Pavla Jedličková, Praha-Libuš

� PS č. 5 pro druhotné suroviny 
 PhDr. Pavla Jedličková, Praha-Libuš

� PS č. 6 pro strategii výzkumu, vývoje a inovace 
v oblasti energetiky Ing. Dalibor Karásek, Ostrava

� PS Úřadu vlády pro makroregionální strategie 
 Mgr. Eva Srnová, SMO ČR

� PS k analýze zákona č. 160/1999 SB. o svobodném přístupu 
k informacím  Mgr. Iva Vejmelková, SMO ČR

� PS k přípravě nového zákona o úřednících veřejné správy 
 Mgr. Ludmila Němcová, SMO ČR

� PS k realizaci Národní koncepce rodinné politiky – Regionální 
a lokální rodinná politika Mgr. Ivana Liedermanová, Pardubice

� PS k řešení problematiky Ochrana nezastavěného území 
a urban sprawl Ing. Ivo Moravec, České Budějovice

� PS OSN pro přípravu České republiky na konferenci OSN 
o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Rio de Janeiro 
 Ing. Pavla Finfrlová, Hradec Králové

� PS problematika metodické podpory veřejného sektoru 
 Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D., SMO ČR

� PS pro evaluaci zahraniční rozvojové spolupráce 
 Ing. Tomáš Jirsa, Hluboká nad Vltavou

� PS pro Fond ISPA a Fond soudržnosti – životní prostředí 
 Ing. Otakar Divíšek, Hradec Králové

� PS pro implementaci Rámcové směrnice pro vodní politiku ES 
 Pavel Novák, Nymburk

� PS pro Informační systém katastru nemovitostí, podskupina 
pro organizační, legislativní a ekonomické aspekty 
 Ing. Naďa Richterová, Vodňany

� PS pro Informační systém živnostenského rejstříku, podskupina 
pro organizační, legislativní a ekonomické aspekty 
 RNDr. Miroslav Kozák, Liberec

� PS pro koordinaci urbánní politiky   Dr. Ing. Marie Zezůlková, Brno
 Ing. Barbora Veselá

� PS pro legislativu Národní koordinační skupiny pro zavedení 
eura v ČR Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D., SMO ČR

� PS pro řešení podnětů a některých souvisejících záležitostí 
spojených s výkladem některých ustanovení vyhl. č. 213/2001 Sb., 
kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
 Ing. Dalibor Karásek, Ostrava

� PS pro Strategii regionálního rozvoje  Mgr. Eva Srnová, SMO ČR

� PS pro tvorbu Národního akčního plánu rozvoje sociálních služeb 
 Jaromír Jech, SMO ČR

� PS pro tvorbu prováděcích právních předpisů k novele 
zákona o vodách Pavel Novák, Nymburk

� PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 
 Bc. Marek Sýkora, Dobřany

� PS pro veřejné fi nance a veřejnou správu Kancelář SMO ČR

� PS pro vyhodnocení dosažených cílů v oblasti implementace 
eGovernmentu Ing. Simona Rákosová, Kladno

� PS pro zpracování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 
 Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

� PS projektu Cesta ke kvalitě – Principy autoevaluace z externího 
pohledu – Národní ústav pro vzdělávání
 PhDr. Marcela Štiková, MČ Praha 15

� PS Rady vlády pro hospodářské a sociální dohodu 
 Mgr. Ingrid Štegmannová, SMO ČR

� PS řídícího a koordinačního výboru  Mgr. Eva Srnová, SMO ČR
 Ing. Petr Osvald, Plzeň

� PS zabývající se systémovými změnami v oblasti vyplácení 
sociálních dávek Helena Langšádlová, Černošice

� Pracovní tým k analýze aktuálního stavu veřejné správy včetně 
aktuálního stavu fi nancování Jaromír Jech, SMO ČR
 Mgr. Ludmila Němcová, SMO ČR

� Pracovní tým k řešení jednotlivých podnětů k předpisům 
na ochranu životního prostředí Mgr. Pavel Drahovzal, SMO ČR

� Pracovní tým pro zajištění realizace aktuálně platných 
a nově navrhovaných nástrojů Státní energetické koncepce 
 Ing. Dalibor Karásek, Ostrava

� Pracovní výbor pro EU Mgr. Ingrid Štegmannová, SMO ČR
 Mgr. Eva Srnová, SMO ČR

� Projektový tým projektu Internetizace knihoven 
 Ing. Radim Wylegala, Třinec

� Předsednictvo monitorovací skupiny projektu Podpora procesů 
v sociálních službách Jaromír Jech, SMO ČR

� Rada pro odpadové hospodářství ČR při MŽP 
 Ing. Dan Jiránek, Kladno

� Rada Státního fondu životního prostředí ČR 
 Ing. Dan Jiránek, Kladno

� Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu 
 Vojtěch Mynář, Ostrava

� Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR
 PhDr. Pavla Jedličková, Praha-Libuš

� Rada vlády pro konkurenceschopnost a  informační společnost 
 Ing. Cyril Čapka, Praha 8

� Rada vlády ČR pro udržitelný rozvoj Roman Onderka, Brno

� Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 
 Ing. Oldřich Vlasák, SMO ČR

� Rozkladová komise Úřadu pro ochranu osobních údajů 
 Mgr. Iva Vejmelková, SMO ČR

� Regionální výběrový výbor POV – Jižní Morava 
 Jiří Životský, Sokolnice

� Regionální výběrový výbor POV – Jihozápad 
 Ing. Josef Troup, Křemže

� Regionální výběrový výbor POV – Severní Morava  
 Petr Pecha, Malá Morávka

� Resortní koordinační skupina pro EU při MMR 
 Mgr. Eva Srnová, SMO ČR
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Použité zkratky:

IOP – Integrovaný operační program

KV – Koordinační výbor

KVK – Krajská výběrová komise

MV – Monitorovací výbor

NSRR – Národní strategický referenční rámec

OP – Operační program

POV – Program obnovy venkova

PS – Pracovní skupina

ROP – Regionální operační program

VK – Výběrová komise

� Řídící a koordinační výbor MMR Ing. Oldřich Vlasák, SMO ČR
 Ing. Dan Jiránek, Kladno

� Řídící výbor OP Životní prostředí 2007–2013 
 Ing. Dan Jiránek, Kladno

� Řídící výbor regionů pro jednání o kohezní politice EU 2014+ 
 PaedDr. Václav Hartman, Jilemnice
 Mgr. Eva Srnová, SMO ČR

� Sdružení NEMOFORUM Petr Gabriel, Brno

� Skupina pro strategické otázky v zemědělství 
 Josef Bezdíček, Čermná nad Orlicí
 Alena Knobová, Liběšice

� Správní rada nadace BESIP Jaromír Jech, SMO ČR

� Správní rada Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o. p. s. 
 PhDr. Hana Borovičková, Průhonice

� Věstníková komise Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

� VK MPSV pro Dotační program na podporu veřejně účelných 
aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní 
působností Mgr. Petr Schlesinger, SMO ČR

� VK pro individuální projekty IOP Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

� VK pro posouzení individuálních projektů podávaných 
v rámci IOP, oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální 
integrace, investiční podpora procesu a zavádění jednotného 
přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb 
v jiné typy sociálních služeb Jaromír Jech, SMO ČR

� VK pro oblast posilování institucionální kapacity a efektivnosti 
veřejné správy v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
 Jaromír Jech, SMO ČR

� VK v rámci výzvy č. 69 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
pro oblast 4.1  Posilování institucionální kapacity a efektivnosti 
veřejné správy Mgr. Ludmila Němcová

� VK pro projekty předložené v rámci 1. výzvy IOP oblasti 
intervence 3.2 RNDr. Ladislav Šnevajs, Olomouc

� VK pro výběr Integrovaného programu rozvoje měst v rámci IOP 
 Ing. Petr Osvald, Plzeň

� VK pro výzvu č. 51 v oblasti podpory 5.1 „Mezinárodní 
spolupráce“ v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
 Ing. Olga Kučerová, SMO ČR

� Výbor pro institucionální zabezpeční rovných příležitostí žen 
a mužů vzniklém při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
 Mgr. Petr Schlesinger, SMO ČR

� Výbor pro komunikaci a marketing Rady vlády pro informační 
společnost Ing. Kamil Válek, Uherský Brod

� Výbor pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
 Ing. Miroslav Jemelka, Dolní Poustevna

� Výbor Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu 
 Mgr. Karolína Vodičková, Plzeň

� Výkonný výbor Energetické sekce HK ČR 
 Ph.Dr. Pavla Jedličková, Praha-Libuš
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Z A S T O U P E N Í  S VA Z U  V  M E Z I N Á R O D N Í C H  I N S T I T U C Í C H

RADA EVROPSKÝCH OBCÍ A REGIONŮ (CEMR)

Svaz je spolu s dalšími více než 50 asociacemi z 39 evropských 

zemí členem největší zastřešující organizace místních a regio-

nálních samospráv v Evropě. Hájí zde zájmy české samosprávy 

v procesu přípravy evropské legislativy, ale snaží se i o zviditel-

nění české komunální politiky na mezinárodní úrovni. Užitečný 

je také vzájemný přenos zkušeností.

CEMR má dva řídící orgány: politický výbor, který se schází 

zpravidla dvakrát do roka a ČR je v něm zastoupena pěti členy; 

dále se jedná o výkonnou radu, která přijímá rozhodnutí v ob-

dobí mezi jednáními politického výboru. V průběhu roku 2011 

probíhala revize a postupná přeměna pracovních procesů i jed-

notlivých struktur CEMR.

Česká delegace pracovala ve složení:

Ing. Oldřich Vlasák, zastupitel statutárního města Hradce Králo-

vé, Mgr. František Lukl, starosta města Kyjov, Ing. Marie Černá, mís-

tostarostka města Třebíče, Mgr. Helena Langšádlová, zastupitelka 

města Černošice, Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna

KONGRES MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH SAMOSPRÁV RADY 

EVROPY (CLRAE)

CLRAE je poradním orgánem Rady Evropy. Pracují zde zastupi-

telé všech 47 členských států Rady Evropy. Celkem má Kongres 

318 titulárních členů a 318 náhradníků. Sedmičlennou delegaci 

České republiky tvoří zástupci Svazu a Asociace krajů ČR.

V roce 2011 se uskutečnila dvě plenární zasedání, která se vě-

novala např. situaci Romů, sociálním nepokojům v evropských 

městech, či tzv. arabskému jaru. Kongres po celý rok rovněž pl-

nil své hlavní poslání, kterým je dohled nad dodržováním ev-

ropské charty místní samosprávy. V červnu se uskutečnila mo-

nitorovací mise Kongresu v České republice.

Česká delegace pracovala ve složení:

Alenka Antošová, zastupitelka obce Proboštov, Mgr. Zdeněk Brož, 

starosta města Šumperk, MUDr. Raduan Nwelati, primátor statu-

tárního města Mladá Boleslav, Mgr. Hana Richtermocová, zastu-

pitelka města Hořice

VÝBOR REGIONŮ (CoR)

Výbor regionů je shromážděním regionálních a místních zá-

stupců Evropské unie. Úkolem jeho 344 členů ze všech 27 člen-

ských států EU je především zapojit orgány regionální a míst-

ní samosprávy do rozhodovacího procesu v EU. Evropská komi-

se, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor 

v oblastech týkajících se regionů a obcí (například politika sou-

držnosti, společná zemědělská politika apod.). 

Česká republika má ve Výboru regionů 12 zástupců, kteří jsou 

navrhováni Asociací krajů ČR (jedno místo je obsazeno hl. m. 

Prahou) a Svazem měst a obcí ČR. V roce 2011 probíhala no-

minace a delegování nových zástupců Svazu do Výboru regio-

nů, a to v návaznosti na volby do obecních zastupitelstev v říj-

nu roku 2010.

Mezi nejdůležitější témata, k nimž se Výbor regionů vyjadřo-

val, patřila zejména budoucnost víceletého fi nančního rám-

ce EU, role samospráv při realizaci Strategie Evropa pro obča-

ny 2020, Pátá kohezní zpráva či budoucnost Evropského soci-

álního fondu.

V roce 2011 zastávali funkci delegátů za obce a města násle-

dující zástupci:

Ing. Petr Osvald, zastupitel města Plzně, Bc. Jana Čermáková, mís-

tostarostka obce Proboštov (náhradnice) Pozn.: Do konce roku 

2011 nebyli schváleni noví delegáti za Svaz, kteří byli nominováni 

po volbách do zastupitelstev obcí a měst v roce 2010. 

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ SÍŤ (ESN)

Svaz je rovněž členem nezávislé sítě pro rozvoj sociálních 

služeb v Evropě, jejímž cílem je přispívat ke zlepšení kvality 

a dostupnosti sociálních služeb. ESN vypracovává prohlášení 

a zprávy vycházející z praxe, podílí se na konzultacích, účast-

ní se akcí EU, spolupracuje s evropskými institucemi i národní-

mi vládami. ESN čítá téměř 30 členských zemí, a to nejen v rám-

ci EU. Během roku 2011 ESN řešila témata, jako je např. podpo-

ra dobrovolnictví v sociální oblasti, péče o znevýhodněné děti 

a mládež, nové přístupy ke zlepšení situace seniorů či aktivní 

zapojení postižených občanů do života.
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F I N A N Č N Í  Z P R Á V A

PŘÍJMY

1. Vlastní příjmy

Vlastní příjmy Svazu jsou tvořeny především členskými příspěv-

ky. K 31. prosinci 2011 byly členské příspěvky uhrazeny na 100,7 % 

schváleného rozpočtu ve výši 20 936 557,20 Kč. IX. Sněm Svazu 

v roce 2005 určil dvousložkovou sazbu členského příspěvku, při-

čemž variabilní část je pro všechny velikostní kategorie shodná, 

1,80 Kč na jednoho obyvatele, fi xní pak činí pro statutární města 

10 000 Kč, pro města 5000 Kč a pro obce a městyse 2200 Kč. 

Dalším zdrojem příjmů jsou úroky z běžných účtů, vedených 

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

plněny na 113,6 % ve výši 306 796,80 Kč. Dále pak příjmy z inzercí 

v Informačním servisu, které byly naplněny na 143,6 % rozpočto-

vané položky, a to ve výši 430 802,00 Kč po odvodu DPH. 

2. Příjmy na zajištění akcí organizovaných Svazem

Z akcí pořádaných Svazem se v roce 2011 opět uskutečnila kraj-

ská setkání, kongres starostů a primátorů při veletrhu URBIS 

v Brně, Sněm Svazu a fi nanční konference v Praze. 

Z reklam a propagací fi rem se v rámci konání krajských setkání 

Kanceláři Svazu podařilo zajistit příjmy ve výši 1 406 410,00 Kč po 

odvodu DPH, tj. 281,3 % rozpočtované částky. 

Na fi nanční konferenci, která se konala ve dnech 10. – 11. lis-

topadu, se z reklam a propagace podařilo získat příjmy ve výši 

613 400,00 Kč po odvodu DPH, tj. 81,8 % rozpočtované částky. 

Firma Coca-Cola Beverages bezplatně přenechala Svazu pro 

účastníky konference na základě darovací smlouvy nealkoholic-

ké nápoje v hodnotě 10 834,00 Kč. Účastnické poplatky pak byly 

uhrazeny ve výši 481 800,00 Kč po odvodu DPH, tj. z 81,9 % roz-

počtované částky. Příjmy z reklam a propagací fi rem na Sněmu, 

který Svaz pořádal v květnu, dosáhly výše 739 653,33 Kč po od-

vodu DPH, tj. 49,3 % rozpočtované částky. Dalším zdrojem fi nan-

cování této akce byly příjmy z účastnických poplatků, které byly 

vybrány ve výši 842 160,00 Kč po odvodu DPH, tj. 91,1 % rozpoč-

tované částky. I na Sněm přenechala fi rma Coca Cola Beverages 

bezplatně Svazu na základě darovací smlouvy nealkoholické ná-

poje, a to v hodnotě 33 869,00 Kč. Statutární město Zlín, ve kte-

rém se Sněm konal, poskytlo Svazu na organizaci akce neinves-

tiční dotaci ve výši 300 000,00 Kč. 

3. Příjmy nevlastní 

V roce 2011 byla Svazu opět poskytnuta účelová neinvestiční do-

tace Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) na podporu za-

hraničních aktivit Svazu ve výši 2 000 000,00 Kč. Tato dotace slouži-

la ke krytí 72,7 % nákladů na smluvně vymezený předmět použití, 

27,3 % nákladů hradil rozpočet Svazu. Z této dotace Svaz vyčerpal 

1 989 676,25 Kč, zpět vracel nevyčerpanou část 10 323,75 Kč.

Svaz se v roce 2011 zapojil do projektu se Združeniem měst 

a obcí Slovenska (ZMOS) „Podpora partnerství měst národními 

sdruženími místních samospráv ze Slovenské a České republi-

ky“. K 31. prosinci 2011 Svaz čerpal z tohoto projektu 80 % uzna-

telných nákladů za rok  2011, a to ve výši 294 475,85 Kč. 

4. Příjmy nevlastní na tuzemské aktivity 

Již v roce 2010 se Svaz zapojil do dalšího projektu v rámci Operač-

ního programu – Lidské zdroje a zaměstnanost „Zkvalitnění vý-

konu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy 

v České republice“ navazující na již ukončený projekt „Moderní 

přístupy ke vzdělávání volených představitelů územních samo-

správ“. Na tento projekt Svaz obdržel neinvestiční dotaci od Mi-

nisterstva vnitra ČR a k 31. prosinci z ní vyčerpal 10 162 391,06 Kč. 

Podíl Svazu na tomto projektu je stanoven na 15 % uznatelných 

nákladů, dotace tedy představuje 85 % uznatelných nákladů. 

Svaz v roce 2011 opět uzavřel s fi rmou IBM Česká republika, s. r.o., 

smlouvu o partnerství na setkáních a aktivitách Svazu. Za přípra-

vu, tisk a částečnou distribuci publikace „Chytřejší města ČR“ ob-

držel Svaz od IBM částku 45 000,00 Kč po odvodu DPH. 

VÝDAJE

1. Provozní výdaje – plně hrazené z vlastních příjmů

V provozních výdajích jsou obsaženy náklady spojené s provozem 

Kanceláře Svazu, výdaje na cestovní náklady, výkony spojů a tisky, 

včetně nákladů na tisk Informačního servisu. Součástí jsou i mzdo-

vé prostředky pro zaměstnance Kanceláře a náklady na pořízení 

majetku Svazu. 

Provozní výdaje Svazu byly k 31. prosinci 2011 v souladu se schvá-

leným rozpočtem Svazu čerpány z 89,6 %, ve výši 18 979 363,84 Kč. 

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 úrovni EU 

s dopadem na samosprávu byly čerpány ve výši 870 836,81 Kč, tj. ze 

72 % rozpočtované částky. Výdaje byly uskutečňovány v souladu 

s prioritami zahraničních aktivit Svazu přijatých na XI. a XII. Sněmu 

a v souladu se schváleným rozpočtem Svazu na rok 2011. Náklady 

byly z převážné části kryty z účelové neinvestiční dotace poskyt-

nuté MMR ČR. Z této dotace byl kryt i příspěvek Svazu za členství 

v CEMR a ESN (799 204,64 Kč, tj. 94 % rozpočtované částky), výda-

je na spolupráci s asociacemi místních samospráv (1291 Kč, tj. 6,5 % 

rozpočtované částky), výdaje na překlady (22 750,80 Kč tj. 45,5 % 

rozpočtované částky), náklady spojené s provozem Domu v Bruse-

lu (237 746,62 Kč, tj. 88,1 % rozpočtované částky), náklady spoje-

né se zpracováním Analýzy potřeb venkova, navazující na Analýzu 

potřeb měst po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky, kte-

rou Svaz realizoval v roce 2010 (77 752,00 Kč, tj. 70,7 % rozpočtova-

né částky). Od roku 2010 jsou kryty touto dotací i částečně náklady 

na tisk a distribuci měsíčníku Informační servis, ubytování zástup-

ců Svazu na akcích souvisejících s operačními programy a náklady 

spojené se společným zasedáním předsednictev SMO ČR a ZMOS 

v České republice.

Náklady spojené s projektem se ZMOS „Podpora partnerství 

měst národními sdruženími místních samospráv ze Slovenské a 

České republiky“ byly kryty z dotace poskytnuté ZMOS a činily 

398 904,81 Kč, tj. 43,4 % rozpočtované částky. Finanční podíl Svazu 

na tomto projektu je stanoven na 20 % uznatelných nákladů, dota-

ce tedy představuje 80 % uznatelných nákladů (viz nevlastní příjmy).

Výdaje na mezinárodní aktivity Svazu činily k 31. prosinci 2011 

v souladu se schváleným rozpočtem Svazu 2 408 486,68 Kč, čerpá-

ny byly ze 65,2 %. 
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3. Akce pořádané Svazem - fi nancované z více zdrojů

V průběhu února a března pořádal Svaz krajská setkání, rozpočet 

na jejich konání byl čerpán ve výši 445 981,99 Kč, tj. z 85,8 %.

V prvním pololetí 2011 Svaz organizoval kongres starostů a pri-

mátorů při veletrhu URBIS v Brně, náklady byly čerpány ve výši 

13 597,00 Kč, tj. 30,2 % rozpočtované částky. 

Další akcí byl Sněm Svazu, který se konal ve Zlíně ve dnech 

26. – 27. května. Náklady činily 1 727 558,26 Kč, tj. 96 % rozpočto-

vané částky.

Náklady na fi nanční konferenci, kterou Svaz každoročně po-

řádá, byly čerpány ze 115,1 % rozpočtované částky, ve výši 

978 266,85 Kč.

V červnu proběhlo v Kyjově společné zasedání předsednictev 

SMO ČR a ZMOS, náklady na toto zasedání byly vyčísleny ve výši 

40 726,53 Kč, tj. 27,2 % rozpočtované částky.

Poslední akcí pořádanou Svazem byl seminář „Řízení obce po za-

hájení odepisování majetku a účinnosti změn v DPH od roku 2012“. 

Za odbornou lektorskou činnost Svaz zaplatil 15 600,00 Kč.

Výdaje na akce pořádané Svazem fi nancované z více zdrojů byly 

k 31. prosinci 2011 čerpány z 93 %, ve výši 3 221 730,63 Kč.

4. Finanční participace Svazu na mimosvazových aktivitách

Od roku 1994 patří Svaz k jednomu ze spoluvyhlašovatelů soutěže 

Vesnice roku. V roce 2011 byla mezi vítězné obce rozdělena část-

ka 200 000,00 Kč.

Svaz se fi nančně podílel také na soutěži Zlatý erb, a to předáním 

cen pro vítěze v hodnotě 6 875,00 Kč, tj. 98,2 % rozpočtu.

Výdaje na fi nanční participaci Svazu na mimosvazových aktivitách 

byly k 31. prosinci 2011 čerpány z 54,9 %, ve výši 206 875,00 Kč.  

5. Finanční participace Svazu na projektech na tuzemské 

aktivity

V této kapitole je obsažena položka na nové projekty, jejichž reali-

zace vyplyne až v průběhu daného roku. Z této položky byly pře-

sunuty fi nanční prostředky potřebné ke krytí fi nanční spoluúčas-

ti na projektu „Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení 

kapacity místní samosprávy v České republice“ (viz dále) a projek-

tu se ZMOS „Podpora partnerství měst národními sdruženími míst-

ních samospráv ze Slovenské a České republiky“ (viz výdaje na me-

zinárodní aktivity). Zbývající část z této položky byla čerpána na 

18,7 %, ve výši 38 624,00 Kč, a byly z ní hrazeny náklady spojené 

s přípravou, tiskem a distribucí publikace „Chytřejší města v ČR“, 

kterou Svaz zpracovával pro fi rmu IBM (viz nevlastní příjmy na tu-

zemské aktivity).

V roce 2010 se Svaz v rámci Operačního programu – Lidské 

zdroje a zaměstnanost zapojil do projektu „Zkvalitnění výko-

nu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprá-

vy v České republice“ navazující na již ukončený projekt „Mo-

derní přístupy ke vzdělávání volených představitelů územ-

ních samospráv“, fi nancovaného z dotace od Ministerstva vni-

tra ČR (viz nevlastní příjmy na tuzemské aktivity). Finanč-

ní podíl Svazu na tomto projektu je stanoven na 15 % uzna-

telných nákladů, dotace tedy představuje 85 % uznatelných 

nákladů. K 31. prosinci 2011 náklady na tento projekt činily 

11 652 819,20 Kč (viz nevlastní příjmy na tuzemské aktivity).

REKAPITULACE  HOSPODAŘENÍ  SMO ČR  V  ROCE  2011

Příjmy:

Vlastní 21 695 862,96 Kč

Příjmy na zajištění akcí pořádaných Svazem 4 438 806,33 Kč

Nevlastní příjmy 2 284 152,10 Kč

Nevlastní příjmy na tuzemské aktivity 10 207 391,06 Kč

Celkem 38 626 212,45 Kč

Rozpočtované příjmy na rok 2011 (bez akcí uvažovaných a převo-

du z rezervního fondu) ve výši 44 110 000,00 Kč byly k 31. prosinci 

2011 plněny na 87,57 %.

Výdaje:

Provozní výdaje 18 979 363,84 Kč

Výdaje na mezinárodní aktivity Svazu 2 408 486,68 Kč 

Výdaje na akce pořádané Svazem 3 221 730,63 Kč

Finanční participace Svazu na

mimosvazových aktivitách 206 875,00 Kč

Finanční participace Svazu na

projektech na tuzemské aktivity 11 691 443,20 Kč

Celkem 36 507 899,35 Kč

Rozpočtované výdaje roku 2011 (bez akcí uvažovaných) ve výši 

47 358 620,00 Kč byly k 31. prosinci 2011 čerpány z 77,1 %.

V roce 2011 byl rozpočet koncipován jako schodkový, rozpočto-

vaný schodek hospodaření byl vyrovnán převodem z rezervní-

ho fondu – přebytků hospodaření minulých let. Hospodaření Sva-

zu měst a obcí ČR v roce 2011 však skončilo přebytkem ve výši 

2 118 313,10 Kč. O tuto částku bude navýšen rezervní fond Svazu, 

který tedy bude činit 27 954 483,05 Kč.
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VZDĚLANÝ 
ZASTUPITEL

Projekt Vzdělaný zastupitel, v rámci kterého Svaz nabízí voleným 

představitelům měst a obcí zdarma různé formy vzdělávání a in-

formačně-poradenskou podporu, pokračoval v průběhu roku 

2011 realizací následujících služeb:

Vzdělávací semináře 

Vzdělávací semináře jsou zaměřené na orientaci v problematice 

chodu obce a na základní role, které zastupitel vykonává. Zastu-

pitelé jsou proškolováni přímo ve svém městě/obci během dvou 

půldenních kurzů v termínu, který si sami určí. Vyškolenými lek-

tory jsou vybraní stávající či bývalí zastupitelé s bohatými zkuše-

nostmi z oblasti komunální politiky. První vzdělávací seminář se 

uskutečnil na konci března v Novém Bydžově. Od té doby vzdělá-

vacími semináři v obcích prošlo celkem 912 zastupitelů.

Vytvoření webových stránek a e-learning

Webové stránky s doménou www.vzdelanyzastupitel.cz posky-

tují veškeré informace o aktivitách projektu a představují pro-

stor pro sdílení příkladů dobré praxe. Od června 2011 je zde pří-

stupný dvoumodulový e-learningového kurz zaměřený na pod-

R E A L I Z A C E  P R O J E K T U  V Z D Ě L A N Ý  Z A S T U P I T E L

R E A L I Z A C E  P R O J E K T U  „ P O D P O R A  PA R T N E R S T V Í  M Ě S T “ 

poru zastupitelů v oblasti procesních pravidel řízení obce ve vaz-

bě na zákon o obcích a související právní předpisy. Základní mo-

dul je zaměřen na základní práva a povinnosti, pokročilý na slo-

žitější procesní otázky chodu obce. Do konce roku bylo zastupi-

telům vydáno přes tisíc certifi kátů potvrzujících úspěšné zvlád-

nutí jednoho z modulů. 

Právní poradna

Bezplatná právní poradna zahájila svou činnost v květnu 2011 

a do konce roku se v ní sešlo 6700 dotazů. Poradna nabízí kon-

krétní rady a pomoc v otázkách souvisejících s chodem obce, a to 

i v podvečerních a večerních hodinách, kdy zastupitelstva nejčas-

těji zasedají. Poradenské a informační služby poskytoval Svaz již 

dříve, díky realizaci projektu ale bylo možné jejich rozsah značně 

rozšířit a zajistit další renomované právníky, na které se zastupi-

telé mohou se svými dotazy telefonicky nebo e-mailem obracet. 

Projekt je spolufi nancován z prostředků Evropského sociálního fon-

du prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-

nanost a státního rozpočtu ČR.

Začátkem letošního roku se Svaz coby partner zapojil také do 

projektu „Podpora partnerství měst národními sdruženími 

místních samospráv ze Slovenské a České republiky“, který je 

realizován ve spolupráci se Združeniem miest a obcí Sloven-

ska (ZMOS). Pomocí projektu se mají rozšířit a zkvalitnit služby 

obou asociací, které v určité rovině již poskytují. Projekt bude 

trvat do dubna roku 2012 a je spolufinancován z programu Ev-

ropa pro občany.

V průběhu roku 2011 již mohli zástupci českých měst a obcí vy-

užívat první výstupy projektu. Jedná se především o nově vy-

tvořené webové stránky www.partnerskamesta.cz, které přiná-

šejí informace o možnostech navázání partnerství, o fi nancová-

ní těchto aktivit a další související informace. Kromě toho na nich 

funguje interaktivní mapa, vytvořená na základě aktualizované 

databáze, kde je možné přehledně zobrazit partnerské vztahy 

jednotlivých českých měst a obcí. V průběhu roku dále proběhl 

seminář k tématu twinningu s mezinárodní účastí.

V další fázi projektu bude vydána brožura, v níž budou uvede-

ny příklady dobré praxe a zkušenosti českých měst a obcí s twin-

ningem.
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What is the Union of Towns 
and Municipalities of the CR (SMO CR)?
The Union of Towns and Municipalities of 

the Czech Republic (further as SMO CR) is a 

voluntary, apolitical and non-governmental 

organisation founded as an interest group 

of legal entities. SMO CR members are cities, 

towns and municipalities. 

SMO CR is a partner of governmental and 

parliamentary political representation. It 

participates in preparation and creation of 

draft legislative measures in areas pertain-

ing to municipal competence. SMO CR´s 

functioning is primarily based on activities 

of mayors, lord mayors and representatives 

who, beyond their commitments, also en-

gage in general self-government issues.

Main objectives of SMO CR
� To advocate and promote common in-

terests of cities, towns and municipali-

ties in the Czech Republic,

� To support and develop self-govern-

ment democracy in public administra-

tion,

� To participate in drafting laws and other 

measures with impact on local authori-

ties, thus strengthening municipalities’ 

infl uence in legislative area,

� To duly inform the Government, Parlia-

ment and European Union institutions 

about the impact of measures pre-

pared by them on functioning of mu-

nicipalities, quality of citizens’ lives and 

development of local territories,

� To enhance economic autonomy of 

cities, towns and municipalities and 

promote positive conditions for their 

development,

� To inform and educate representa-

tives as well as employees of municipal 

bodies,  

� To enhance regional policy and support 

sharing of experience.

SMO CR´s foregoing objectives indicate 

that its everyday activities are focused 

primarily on legislation that has impact 

on functioning of self-governments, next 

on structural policy, social integration 

policy, grant policy and so on. Union 

representatives take active part in the 

entire legislative and policy process. 

They participate in inter-departmental 

commenting procedures and advocate 

interests of cities, towns and municipalities 

at ministries and parliamentary and senate 

committees. SMO CR becomes a mandatory 

commenting place in 2004 and signs an 

agreement on mutual cooperation with the 

Government in 2005. 

SMO CR also advocates interests of Czech 

local governments on the EU level and 

strives for infl uencing European legislation 

and European policies so as competences of 

cities, towns and municipalities in the Czech 

Republic are not limited.

Ladies and Gentlemen,

The 12th Union Assembly, which took place in May 2011, not only 

determined further direction of the Union activities and resolved 

a number of partial acts, but also elected a new Council, which two 

weeks later elected the new Union management. Therefore, I have 

taken over from the former Union President, Oldřich Vlasák, on June 

10th, who is now the Vice President for European aff airs. Allow me 

to briefl y summarize Union activities of the past year.

Our legislators together with the members of expert committees 

and working groups had to wade through over two hundred 

fi fty legislative proposals in 2011 that have come to the Union 

as commentaries. Not all proposals are actually important for 

municipalities, but must be read. Once all comments are settled, 

we still intend to try to understand why we sometimes succeed and 

sometimes, when we assume that success must come, it does not 

in the end. We are all aware of the most obvious examples. On one 

hand, gaming law, on the other reluctance to discuss and fi nally pass 

a new Budgetary Determination of Taxes Act. We have spent a lot of 

time on the Public Procurement Act, social reform, Municipalities Act 

Amendment, the long debated issue of direct elections of mayors, 

regional education funding, etc. For more details about these topics, 

read the chapter “Union activities.”

The Bureau’s External Relations Unit is primarily devoted to preparing 

the next programming period for drawing from the European 

Union funds and establishing partnerships between towns and 

municipalities. It also ensures the transfer of information. Now 

mayors sometimes criticize awareness, however, we immediately 

update information on websites. The most important updates are 

highlighted in the electronic bulletin and the printed periodical 

summarizes all signifi cant information from the previous month. 

We publish press releases from all major meetings. It is our choice to 

read the information off ered or not.

I would also like to mention the behind-the-scenes work of the 

Bureau’s Secretariat, which organizes all large events for the 

representatives of the municipal offi  ces, such as the fi nancial 

conference, regional meetings, round tables, seminars, etc. During 

the Executive Board, Councils, expert committees and working 

group meetings, the Secretariat provides technical service. We often 

welcome representatives of Union of Local Administration, Union of 

Rural Reconstruction and many guests from ministries, who accept 

Union’s invitations to meetings of expert committees in the Bureau.

I view the project “Smart Councillor,” which can be considered very 

successful, in a very positive light. Councils from many towns and 

municipalities got involved and we are pleased to say that we have 

not come across any negative responses, quite the contrary.

  

Ladies and gentlemen, I would like to thank all the mayors and 

councillors who participate in the Union’s work. We, of course, also 

appreciate those whose time or other reasons do not allow them to 

participate in Union activities directly, but who support us at least 

via their membership. I wish that our membership base had grown 

even more, because the bigger it is, the more weight our opinions 

will carry in meetings at the ministries and in other institutions.

Dan Jiránek

I N T R O D U C T O R Y  W O R D S  F R O M  T H E  P R E S I D E N T  O F  T H E  U N I O N

S U M M A R Y  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  T H E  U N I O N
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U N I O N  A C T I V I T I E S  I N  2 0 1 1

A number of great events took place in 2011, the most 

important of which was undoubtedly the 12th Union Assembly, 

which determined the priorities of Union activities for the 

upcoming two years and elected the Union Council, who in turn 

elected the new Executive Board. Throughout the year, Union 

activities were focused mainly on minimizing the negative 

impact on towns and municipalities, which might have been 

caused by proposed legislation and other provisions coming 

from individual ministry offi  ces and/or written with the pens 

of individual members of parliament. The Union actively 

participated in debates regarding the Budgetary Determination 

of Taxes Act Amendment, negotiated with the Czech Post in 

setting up postal services in small municipalities, addressed 

issues regarding regulations and taxation of lotteries, and much 

more.

Local government representatives met with the Minister of the 

Interior, Radek John, and representatives of other ministries on 

January 12 in Břevnov, Prague, to discuss governmental strategy 

in fi ghting corruption for the period of 2010-2012, with a focus 

on diffi  cult points, which signifi cantly aff ects local government 

activities. As the hottest issue, the Union representatives 

indicated the proposed introduction of stricter rules for the 

disposal of municipal property and accountability for damage 

caused.

During one of its regular meeting on January 21, the Union’s 

Executive Board expressed its disfavor for canceling building 

authorities in municipalities with basic competence, which the 

Ministry of Regional Development repeatedly seeks to get past 

since 2003. Chamber of Statutory Cities also spoke out against 

unsystematic reforms without prior analysis at its session on 

February 11 in Kladno.

Discussions of the Union representatives with the ministers, 

which started after the government formation in 2010, continued 

in the fi rst months of 2011. Meetings were held with the Minister 

of Education, Josef Dobeš, Minister of the Environment, Tomáš 

Chalupa, Minister of Culture, Jiří Besser, and Minister of Foreign 

Aff airs, Karel Schwarzenberg.

The Chamber of Municipalities reunited with the Czech Post. 

On February 8 on the grounds of the Union, the Chief Executive 

for Postal Operations and Logistics, Petr Zatloukal, apologized 

some of the Post employees’ bad behavior in negotiations 

regarding a new way of delivering postal services in small 

municipalities. Representatives of the Czech Post committed 

at the meeting, that the municipalities will be informed about 

their own intention at least six months ahead and shall also 

notify them of information on the operations costs of the 

branch, as well as its workload. Two days later, the President of 

the Union, Oldřich Vlasák, together with the Czech Post signed a 

Memorandum on the branch network project. The text contains 

the conditions under which the Union will support the Post’s 

operations. Another joint meeting took place on February 

24. Petr Zatloukal stated there that the local government is a 

natural partner for the Post, but should the capacity to support 

such postal services in certain cases be insuffi  cient, the Post will 

look for other solutions, e.g. cooperation with the Association 

of Consumer Cooperatives. Oldřich Vlasák met on March 7 with 

the Minister of Interior, Radek John, as the representative of the 

founder of the Czech Post, who stressed that quality, mutual 

communication of the Post’s intentions is a prerequisite for the 

completion of its transformation into a joint stock company. 

On March 24 a special working group met about this issue to 

negotiate a specifi c procedure for evaluating the pilot project 

Partner, which ended on March 31.

Two roundtables were devoted to the still topical issue of 

gambling, organized by the Union on March 9 and 29, 2011. For 

the fi rst time mayors, deputies and senators of diff erent political 

parties, representatives of the Ministry of Finance of the Czech 

Republic, and also representatives of the gaming industry 

gathered and shared a negotiating table. Individual proposals 

to amend legislation regulating gambling and the manner 

and extent of its charges were discussed. The aim was to fi nd 
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a solution that would be satisfactory not only for municipalities, 

but also for the operators of gambling institutions. Participants 

agreed to support the government draft of an amendment to 

the Lottery Act, shorten the transition period of the validity of 

permits issued to a maximum of three years and the necessity 

to maintain a correlation between levies or tax payment and the 

territories where gambling establishments are operated.

The traditional events included regional meetings of local 

government representatives, which took place during February 

and March. As always, current legislation was discussed the most 

- thus topics that stood at the forefront in 2011 were the resorts’ 

reforms and their impact on the municipalities, gaming law, 

optimizing the branch network of the Czech Post, budgetary 

determination of taxes, etc. Information in the presentations 

included the drawing of European funds and preparations for 

the next programming period after 2013. The meeting was 

attended by a total of 1025 participants.

18th Annual Congress of Mayors was held on April 14. Discussed 

topics refl ected discussions from the regional meetings. The 

biggest attention was paid to the direct election of mayors. 

Approximately eighty mayors gathered on April 22 in Klenčí pod 

Čerchovem for the 9th Council meeting to discuss preparations 

for the 12th Union Assembly. The Council at its meeting also 

opposed the changes in the Green Savings Programme and 

criticized the proposed social reform.

Five hundred and sixty delegates decided with 1537 votes at the 

12th Assembly on the future direction of the Union. The Assembly 

was held on May 26 and 27 in Zlín and resolved number of sub-

resolutions relating to the centralization of public administration, 

budgetary determination of taxes, social reform, direct election of 

mayors, etc. The Union President Oldřich Vlasák welcomed many 

guests, however, disappointingly the Prime Minister, President of 

the Chamber of the Deputies and President of the Republic were 

not in attendance, which was perceived very negatively by the 

delegates. In his closing speech, Oldřich Vlasák thanked all the 

mayors for their existing cooperation and announced that, after 

10 years tenure as the President of the Union, he has decided not 

to run for the offi  ce anymore.

At the Waste and Municipalities 2011 conference, which took 

place in Hradec Králové on June 8 and 9, an updated Waste 

Strategy in towns and municipalities in the Czech Republic was 

offi  cially introduced. By this, the Union completed its long-

standing eff orts to set up a functioning and, in the long term, 

sustainable waste management system at the level of districts 

and individual towns and municipalities in the Czech Republic.

At the fi rst Union Council meeting, held in the Prague City Hall 

on June 10, the new Council members were elected among 

members of the Executive Board. Vice-Presidents of individual 

chambers, Vice President for European Aff airs and, of course, 

the President, who became the Mayor of Kladno, Dan Jiránek, 

were also elected.

On June 23 and 24 another meeting of Executive Boards of 

the Czech and Slovak Unions was held, this time in the South 

Moravian town, Skalka. Since the last meeting, many changes 

have taken place in both unions as both municipal elections 

and union elections have taken place. Michal Sýkora left the 

position of ZMOS President after 18 years and was replaced 

by Jozef Dvonč, Mayor of Nitra. Topics discussed included 

budgetary determination of taxes, the centralization of 

public administration in both countries, the advantages and 

disadvantages of the direct election of mayors, as well as 

the implementation of the joint project of “Support of Town 

Twinning”. 

In June, the Union established the Institute for Sustainable 

Development of Towns and Municipalities (IURMO), whose 

mission is to create conditions for cooperation between local 

administration and the private sector. It provides benefi cial 

services in a form of preparation of expert analysis, reports 

or studies in the fi eld of public administration and focuses on 

educational and awareness activities.

Negotiations with the Czech Post also continued throughout 

the year. At the Municipalities and Services of the Czech Post 

conference, organized on June 2 by the Senate President, 

Milan Štěch, in cooperation with the Union, it was agreed by 

the representatives of municipalities, the Interior Ministry, the 

Chamber of Deputies and the state-owned enterprise itself that 

the Czech Post must change its approach to local government at 

all levels of its management and become a real partner. In June, 

the evaluation interviews were held in all fi fty municipalities 

where the project Partner was tested. The interviews, where the 

Union representatives acted as impartial observers, illustrated 

a weak point of the project – a lack of communication in terms 

of aims and benefi ts.

Dan Jiránek together with Minister Tomáš Chalupa signed 

a cooperation agreement between the Union and the Ministry of 

the Environment on July 15. The agreement commits both parties 

to cooperate in the areas of sustainable protection, management 

and planning of landscape and environmental factors such as 

water, air, rocks, soil, organisms, ecosystems and energy.

On September 2, Union representatives attended a meeting in 

Rumburk regarding the steadily increasing tensions in Šluknov 

foreland. Šluknov’s mayors here formulated the so-called ten 

demands to the government, Parliament and the Police of the 

Czech Republic.

On September 9, Union leaders met with Prime Minister Petr 

Nečas. The Minister of Labor and Social Aff airs and Ministers of 

Finance, Environment and Culture were also present. Among 

topics discussed were the plight in Šluknov foreland, an 

amendment to the Budgetary Determination of Taxes Act and 

restitution of church or urban and rural development in the 

context of future funding from the Structural Funds. The Union 

President also emphasized to the Prime Minister the need to 

complete the reform of public administration at a central level. 

Preparation of the national budget and its connection to 

the municipal budgets, re-amendment of the Budgetary 

Determination of Taxes Act, Treasury project, but also gambling 

taxation, European funds after 2013, the fi nancial aspects of 
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waste management, tax laws and pervasive management 

control: all these were themes of the 14th national Financial 

Conference, held on November 10 and 11, in Prague again in 

the National Museum’s new building. The Conference showed 

that the degree of uncertainty of the revenues of municipalities 

increases in connection with the inestimable development of 

total tax collection. Still more diffi  cult is estimating the fi nal 

form of all proposed reforms or changes in laws and other 

regulations that have a major impact on municipalities’ funding.

On November 15, Union leaders met with Archbishop Dominik 

Duka and other prominent church leaders. Together they 

discussed the act on the state property settlement with 

churches and religious organizations. The churches and local 

administrations consider the currently proposed legislation 

as an acceptable compromise. Approximately fi ve hundred 

municipalities are limited in their development by the blocking 

of church property; the Union therefore fully supports the 

adoption of the Act.

The Union Council met in Prague on November 25. On this 

occasion the Scissors for State Initiative was announced. Scissors 

became a symbolic of a still widening gap between the national 

budget and municipal budgets. Dan Jiránek urged mayors to 

send scissors with a tag of their municipality to the Bureau. 

Roughly 300 pairs of scissors were gathered and handed over to 

the Prime Minster Petr Nečas in the end. 

A series of seminars and conferences, either organized by the 

Union or where the Union participated in their preparation, took 

place during the year. The Union also organized roundtables on 

the future of the countryside, the proposal for Social reform I 

and on road safety.

Important activities of the past year include the active promotion of 

the needs of towns and municipalities in discussions on the future 

use of fi nancial resources from European and other funds after 

2013. The analysis of towns’ needs was processed by the Union in 

2010 and newly in-preparation analysis of rural needs served this 

purpose very well. Both analyses have focused on indentifying 

the real needs of towns and municipalities and promoting their 

future funding. They confi rmed that the local self-governments 

still consider infrastructure renovation and ensuring availability of 

services for residents as their primary concerns.

Throughout the year, the Union also supported town-twinning 

and got involved in project “Slovak-Czech support of the 

National Association of Local Governments to town twinning 

cooperation”. At the turn of September and October, a ten-

member Union delegation attended a congress aimed at 

town twinning in Rybnik, Poland. The mutual cooperation was 

primarily perceived as an activity of the citizens, who participate 

in joint activities of towns, and thus has a right to appropriate 

funding. Therefore, claims for suffi  cient fi nancial means under 

the Europe for Citizens Programme in the period of 2012-2020 

were laid in the congress fi nal declaration.

 

The Union has also prepared a special program for a number 

of foreign delegations in 2011. Local self-government 

representatives of Romania, Russia, Tajikistan, Norway, 

Germany, but also Turkey or Serbia were welcomed on the 

Union’s premises. Participants of international delegations were 

provided with information, according to their area of interests, 

varying from structure of public administration in the Czech 

Republic, activities of local self-government associations in 

favor of defending municipalities’ interests, fi nancial matters, 

providing various services to citizens to international activities. 

Union members were kept informed continuously about all the 

Union’s activities through its website and electronic bulletin; 

summaries of the previous month’s activities were regularly 

provided by the periodical Information Service.
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F I N A N C I A L  R E P O R T

REVENUES

1. The Union’s own revenues

The Union’s own revenues consist primarily of membership 

fees. As at 31 December 2011, fees covered 100.7% of the 

approved budget of CZK 20,936,557.20. In 2005, the 9th Union 

Assembly defi ned the size of the membership fee, based on 

a two-component rate, where the variable component is 

identical for all the size categories - CZK 1.80 per inhabitant; 

the fi xed component, in the case of statutory cities, amounts to 

CZK 10,000 in the case of towns to CZK 5,000, and in the case of 

municipalities and township villages to CZK 2,200.

Interest on current accounts, administered by Komerč ní banka, 

a.s. and Česká spořitelna, a.s., is another source of revenue. 

Those revenues amounted to CZK 306,796.80, i.e. 113.6% of the 

target. The Union earned another CZK 430,802.00 (after VAT 

return) from advertising in the Information Service, the sum of 

which was 143.6% of the amount budgeted for this purpose.

2. Revenues for the provision of events 

organized by the Union 

Events organized by the Union in 2011 included regional 

meetings, the Congress of Mayors during the URBIS 2011 expo 

in Brno, the Union Assembly and the Finance Conference 

in Prague. The Bureau managed to secure revenues from 

advertising and companies‘ promotions during the regional 

meetings, amounting to CZK 1,406,410.00 (after VAT return), i.e. 

281.3% of the budget intended for this purpose. At the Finance 

Conference, held on November 10 and 11, advertising and 

promotion campaigns yielded CZK 613,400.00 (after VAT return), 

i.e. 81.8% of the budget set aside for this purpose. In addition, 

Coca-Cola Beverages supplied non-alcoholic beverages, free of 

charge, to the participants of the conference, under a deed of 

donation, at a value of CZK 10,834.00. Participation fees yielded 

CZK 481,800.00 (after VAT return), or 81.9% of the budgeted 

amount. Revenues collected from advertising and companies’ 

promotions during Union Assembly of towns and municipalities, 

which the Union held in May amounted to CZK 739,653.33 after 

VAT return, i.e. 49.3% of the budgeted amount. Another source of 

funding of this event were revenues from participation fees that 

were collected at the amount of CZK 842,160.00 after VAT return, 

i.e. 91.1% of the budgeted amount. Also for the Assembly, Coca-

Cola Beverages supplied non-alcoholic beverages, free of charge, 

to the participants of the Assembly, under a deed of donation, 

worth CZK 33,869.00. The Statutory city of Zlín, where the 

Assembly was held, provided the Union with a non-investment 

subsidy of CZK 300,000.00 for the event’s organization.

3. Non-Union revenues

In 2011, the Union was once again granted a specifi c non-

investment subsidy by the Ministry for Regional Development 

of the Czech Republic in support of the Union’s foreign 

activities, in the amount of CZK 2,000,000.00. The subsidy 

was used to cover 72.7% of the cost of a contractually defi ned 

subject of use, 27,3% was reimbursed by the Union’s budget. 

The Union spent CZK 1,989,676.25 and returned the remaining 

CZK 10,323.75 of the subsidy. 

The Union joined the project „Slovak-Czech support of 

the National Association of Local Governments to town 

twinning cooperation“ together with the Union of Towns 

and Municipalities of the Slovak Republic (ZMOS). As at 31 

December 2011, the Union drew 80% of tax-deductible cost for 

2011 from this project, which amounted to CZK 294,475.85.

4. Non-Union revenues to cover domestic activities

In November 2010, the Union became involved in another 

project under the Human Resources and Employment 

Operational Programme called “Improving Eff ectiveness of 

Local Councillors and Capacity Building of Local Governments 

in the Czech Republic,” a follow-up to the already terminated 

project “New Approach to Training of Local Councillors.” The 

Union received a non-investment subsidy from the Ministry 

of the Interior of the Czech Republic for this project and, as 

at 31 December, drew CZK 10,162,391.06 out of it. The Union’s 

fi nancial participation in this project is set at 15% of the tax-

deductible cost; the subsidy thus represents 85% of the tax-

deductible cost. 

The Union concluded another partnership agreement regarding 

the Union’s meetings and activities with IBM Czech Republic, 

Ltd.  The Union received CZK 45,000.00 (after VAT return) from 

IBM for the preparation, print and partial distribution of the 

publication “Smarter Cities of the Czech Republic.”

EXPENDITURES

1. Operating expenditures – fully covered by own revenues

Operating expenditures cover the costs incurred in 

the operation of the Union Bureau, traveling expenses, 

communications and printing expenses, including the printing 

of the Information Service. They also include the Bureau’s labor 

costs and Union’s acquisition-related costs.

As at 31 December 2011, the Union’s operating expenditures 

amounted to CZK 18,979,363.84, in accordance with the 

approved budget, which means that 89,6% of the budgeted 

amount was used.

2. Expenditures on the Union’s international activities – 

fi nanced from multiple sources 

Travel expenditures for Bureau’s employees’ and Union’s 

representatives’ business trips to foreign countries, which mainly 

concerned legislative issues and EU policies having an impact 

on local government, amounted to CZK 870,836.81, which is 

72% of the budgeted sum. The expenditures were made in 

accordance with the Union’s foreign activity priorities adopted 

by the 11th and 12th Union Assembly and were in accordance 

with the Union’s approved budget for 2011. Most of the costs 

were covered by the special non-investment subsidy granted by 

the Ministry for Regional Development of the Czech Republic. 

The subsidy was also used to cover the Union’s membership fees 

paid to CEMR and ESN (CZK 799,204.64, i.e. 94% of the budgeted 

amount), expenses connected with the Union’s cooperation 

with local government associations (CZK 1,291, i.e. 6.5% of the 

budgeted amount), translation costs (CZK 22,750.80, i.e. 45.5% 



31 Annual Report 2011

of the budgeted amount), costs associated with the operation of 

the House in Brussels (CZK 237,746.62, i.e. 88.1% of the budgeted 

amount), costs associated with the processing of the Needs 

of Rural Countryside Analysis, a follow-up of the Needs of the 

Cities after 2013 Analysis in terms of future cohesive policy 

implemented by the Union in 2010 (CZK 77,752.00, i.e. 70.7% 

of the budgeted amount). Since 2010, this subsidy has partially 

covered the cost of printing and distribution of the Information 

Service periodical, accommodation for Union’s representatives at 

events related to operational programs and the costs associated 

with joint meetings of Executive Boards of SMO ČR and ZMOS in 

the Czech Republic. 

Costs associated with the joint project with ZMOS, „Promotion 

of the Czech and Slovak national associations of local self-

governments in town twinning,“ were covered by a subsidy 

provided to ZMOS, amounting to CZK 398,904.81, i.e. 43.4% of 

the budgeted amount. The fi nancial participation of the Union 

on this project is set at 20% of tax-deductible cost; the subsidy 

is 80% of tax-deductible cost (see Non-union revenues).

Expenditures on the Union’s international activities amounted, 

as at 31 December 2011, to CZK 2,408,486.68 in accordance with 

the approved Union’s budget, totaling 65.2% of the amount 

budgeted for this use.

3. Events organized by the Union – fi nanced from multiple 

sources 

The Union organized regional meetings in February and 

March; CZK 445,981.99 was used for the organization of these 

meetings, or 85.8% of the budget set aside for this purpose.

In the fi rst half of 2011, the Union organized a Congress of 

Mayors, held in Brno, during the URBIS Expo; costs amounted 

to CZK 13,597.00, i.e. 30.2% of funds budgeted for this purpose.

The Union Assembly, held in Zlín on May 26 and 27, was another 

event of 2011. The costs incurred amounted to CZK 1,727,558.26, 

i.e. 96% of funds budgeted for this purpose.

Costs for the Financial Conference, which the Union organizes 

every year, were drawn from 115.1% of the budgeted amount, 

totaling CZK 978,266.85.

A joint meeting of Executive Boards of SMO ČR and ZMOS took 

place in Kyjov in June; costs for this meeting were calculated at 

CZK 40,726.53, i.e. 27.2% of the budgeted amount.

The last event organized by the Union was a seminar “Governing 

a municipality after the initiation of depreciation on property 

and VAT changes eff ect since 2012.” The Union has paid for 

trainings in the amount of CZK 15,600.00.

As at 31 December 2011, expenditures on events organized 

by the Union and fi nanced from multiple sources totaled 

93% of funds budgeted for this purpose, amounting to CZK 

3,221,730.63.

4. Financial participation of the Union in non-Union 

activities 

Since 1994, the Union has been one of the co-promoters of 

the Village of the Year competition. In 2011, the sum (divided 

among the winners) amounted to CZK 200,000. 

The Union contributed fi nancially to the Golden Crest 

competition by presenting awards to the winners, worth CZK 

6,875.00, i.e. 98.2% of the amount budgeted for this purpose.

As at 31 December 2011, the Union’s fi nancial participation in 

non-Union activities was at 54.9% of the amount budgeted for 

this purpose, amounting to CZK 206,875.00.

5. Financial participation of the Union in domestic activity 

projects 

This chapter includes a budget for new projects, which are 

to be implemented during the year concerned. Out of this 

amount, a fi nancial means were allocated to cover fi nancial 

participation in the project „Improving Eff ectiveness of Local 

Councillors and Capacity Building of Local Governments in 

the Czech Republic“ (see below) and joint project with ZMOS 

„Slovak-Czech support of the National Association of Local 

Governments to town twinning cooperation“ (see expenditures 

for international activities). The remainder of this amount was 

drawn at 18.7%, a total of CZK 38,624.00, and covered costs 

associated with preparation, print and partial distribution of 

the publication “Smarter Cities of the Czech Republic,” which 

the Union prepared for IBM (see non-Union revenues to cover 

domestic activities).

In 2010, the Union became involved in a project under the 

Human Resources and Employment Operational Programme 

called “Improving Eff ectiveness of Local Councillors and 

Capacity Building of Local Governments in the Czech Republic,” 

a follow-up to the already terminated project “New Approach 

to Training of Local Councillors,” funded by the Ministry of 

Interior of the Czech Republic (see non-Union revenues to cover 

domestic activities). The fi nancial participation of the Union on 

this project is set to 15% of tax-deductible cost; the subsidy thus 

represents 85% of the tax-deductable cost. As at 31 December 

2011, this project’s costs amounted to CZK 11,652,819.20 (see 

non-Union revenues to cover domestic activities). 
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SUMMARY OF THE 2011 FINANCIAL REPORT

In 2011, the budget was designed as a defi cit, the budgeted defi cit was off set by the transfer from the reserve fund - surpluses of 

the previous years. The overall fi nancial results of the Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic at the end of 2011, 

however, showed a surplus of CZK 2,118,313.10. The Union reserve fund will be parlayed by this amount, which will therefore be 

CZK 27,954,483.05.

Revenues: 

The Union’s own revenues CZK 21,695,862.96

Revenues for the provision of events 

organized by the Union  CZK 4,438,806.33

Non-Union revenues CZK 2,284,152.10

Non-Union revenues to cover

domestic activities CZK 10,207,391.06

Total CZK 38,626,212.45

Budgeted revenues for 2011 (excluding planned events 

and excluding transfers from the reserve fund), estimated 

at CZK 44,110,000.00, were 12.43% short of the target, as at 

31 December.

Expenditures:

Operating Expenditures CZK 18,979,363.84

Expenditures on the Union’s 

international activities  CZK 2,408,486.68

Expenditures on events 

organized by the Union CZK 3,221,730.63 

Financial participation of the Union

in non-Union activities  CZK 206,875.00 

Financial participation of the Union 

in domestic activity projects CZK 11,691,443.20

Total CZK 36,507,899.35

Budgeted expenditures in 2011 (excluding planned events) 

totaled CZK 47,358,620.00. As at 31 December 2011, only 77.1% 

had been utilized. 
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