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Úvodní slovo  
předsedy 

 

Vážené dámy, vážení pánové,

dostává se Vám do rukou výroční zpráva Svazu měst a obcí ČR, ve které stručně rekapituluje-
me naše aktivity v uplynulém roce 2013. Tento rok ovlivnilo několik politických událostí, což se 
promítlo i do naší svazové práce. Zmíním zde jenom nejdůležitější momenty – pád vlády Petra 
Nečase, nástup úřednické vlády, rozpuštění Sněmovny a předčasné volby.
 
Všechny tyto události pochopitelně zpomalily legislativní činnost v naší zemi, a v podstatě 
tedy i legislativní práci našeho Svazu. Řada právních předpisů ale projednávána byla a konalo 
se i mnoho akcí, z nichž asi pro Svaz nejvýznamnější byl XIII. Sněm. Ale i jeho organizace byla 
mnohem těžší než v  letech minulých. Původně stanovený červnový termín jeho konání byl 
z důvodu povodní, které zasáhly mnoho našich měst a obcí, posunut na září, což samozřejmě 
řadu věcí zkomplikovalo. Na jeho významu a dokonce i účasti delegátů se však odložení ter-
mínu neprojevilo. Osobně jsem byl rád, že jsem na něm mezi hosty mohl přivítat i předsedu 
Senátu Milana Štěcha a premiéra Jiřího Rusnoka. Prezident republiky Miloš Zeman se Sněmu 
účastnit nemohl, ale vážím si toho, že pozval celé naše Předsednictvo k jednání na Pražský 
hrad, kde jsme měli možnost o hlavních tématech, která samosprávy pálí, diskutovat. 

Jak už jsem konstatoval v úvodu, přestože v podstatě půl roku vládl úřednický kabinet, několik 
svazových požadavků se prosadit podařilo. Přispěl k tomu jistě i dlouhodobý člen Předsednic-
tva Svazu František Lukl, který v této vládě zastával funkci ministra pro místní rozvoj. Jako jed-
no z prvních rozhodnutí, které vládě předložil, bylo zastavení reformy veřejné správy ve vzta-
hu ke vzniku Nejvyššího stavebního úřadu a možnému rušení stavebních úřadů na obcích  
I. a II. typu. K výraznému posunu ale došlo také třeba v oblasti veřejných zakázek, kde se pod-
statně změnily limity, vyslyšeny byly i požadavky na změny vázací lhůty u bytů postavených se 
státní dotací. Pozornost Svazu se upínala také k přípravě na čerpání prostředků z evropských 
fondů. Zástupci Svazu absolvovali velké množství jednání jak s Ministerstvem pro místní roz-
voj, tak i s ostatními aktéry. 

Pozornost Svazu byla věnována ale i mnoha dalším tématům, jako např. protikorupční no-
vele zákona o obcích, rozšiřování pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a nesystémovosti 
kontrol, financování regionálního školství, zachování poštovních služeb v obcích, povinnému 
zveřejňování informací a mnoha dalším. Podrobněji se o těchto aktivitách dočtete v dalších 
kapitolách. 

Krátce bych zde chtěl ještě informovat, že v roce 2013 došlo také k několika změnám ve vnitř-
ní struktuře Svazu. Asi nejvýznamnější změna se týká složení Předsednictva Svazu – dle no-
vých Stanov má nyní Předsednictvo 13 členů, o dva zástupce posílila Komora obcí. K druhé zá-
sadnější změně došlo v orgánech Svazu. V čele Kanceláře nestojí již výkonný místopředseda, 
nýbrž výkonná ředitelka. Do této funkce byla jmenována Jana Vildumetzová, bývalá starostka 
Horního Slavkova. Nově pak byla zřízená Kancelář pro projekty a vzdělávání, do jejíhož čela byl 
jmenován Jaromír Jech, zastupitel města Říčany.   

Vážení, tak jako každý rok, bych zde závěrem chtěl poděkovat všem starostkám a starostům, 
všem zastupitelům, kteří se na svazové práci podílejí. A jako vždy připomínám, že si samo-
zřejmě vážíme i těch, kteří naši nelehkou a mnohdy časově dosti náročnou práci podporují 
alespoň samotným členstvím ve Svazu. Děkuji Vám. 

Dan Jiránek
předseda



Souhrnná  
charakteristika 
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Sněm 
je nejvyšším orgánem Svazu. Koná se jednou za dva roky. Určuje prio-
rity a hlavní směry činnosti Svazu, schvaluje hospodaření Svazu mezi 
Sněmy a přijímá stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí.

Rada
řídí činnost Svazu v období mezi Sněmy. Zasedá minimálně dvakrát 
ročně. Schvaluje výsledky hospodaření Svazu a rozpočet na následu-
jící rok. Formuluje usnesení k různým problematikám samosprávy. Ze 
své činnosti je odpovědná Sněmu. V současné době má 101 členů. 

Kontrolní komise
je devítičlenný nezávislý orgán Svazu odpovědný Sněmu. Dohlíží na 
dodržování obecně závazných právních předpisů a Stanov Svazu. Kont-
roluje hospodaření s finančními a hmotnými prostředky Svazu.

Předsednictvo Svazu
zajišťuje operativní činnost Svazu v období mezi zasedáními 
Rady. Formuluje stanoviska k aktuálním problematikám sa-
mosprávy. Ze své činnosti je odpovědné Radě. Předsednictvo 
je složeno z 13 členů. Aby se mohlo kvalifikovaně vyjadřovat  
k jednotlivým problematikám, zřizuje Předsednictvo odborné po-
radní komise. 

Komory
zajišťují požadavky jednotlivých druhů obcí. Každá obec je členem 
jedné z komor; statutární města a hl. m. Praha jsou členem Komory 
statutárních měst, města Komory měst, obce a městyse Komory obcí. 
Komorové uspořádání Svazu zajišťuje vyváženost názorů různých veli-
kostních kategorií obcí.

Sněm

Rada

KOmORa OBCÍ
KOmORa měST

KOmORa STaT. měST
KOnTROlnÍ KOmiSe

PředSedOvé KOmOR KOmiSe PředSedniCTvaPředSedniCTvO

PředSeda Svazu

Oddělení
ekonomické

Oddělení  
vnitřních věcí

Oddělení  
legislativně-právní

Oddělení  
vnějších vztahů

Oddělení  
tiskové

Organizační celky Svazu

KanCelÁř 
PRO PROJeKTY a vzdělÁvÁnÍ

vÝKOnnÝ řediTel  
KanCelÁře Svazu

řediTel KanCelÁře  
PRO PROJeKTY a vzdělÁvÁnÍ

KanCelÁř Svazu

Co je Svaz měst a obcí ČR 
Svaz je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou 
jako zájmové sdružení právnických osob. Činnost Svazu je založena 
především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad 
rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy.

Hlavní cíle
n prosazovat společné zájmy obcí a měst ČR a vytvářet příznivé 

podmínky k jejich rozvoji 
n podílet se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají do-

pad na místní samosprávu, 
n informovat vládu, parlament i instituce EU včas o tom, jaký do-

pad mohou mít jimi připravovaná opatření na fungování obcí,

n posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí, 
n informovat a vzdělávat zastupitele i pracovníky samospráv.
Z uvedených cílů Svazu vyplývá, že jeho každodenní činnost je za-
měřena především na legislativu ovlivňující fungování místní samo-
správy, dále pak na strukturální politiku, politiku sociálního začle-
ňování, dotační politiku a další. Zástupci Svazu aktivně vstupují do 
celého legislativního procesu. V roce 2004 se Svaz stal povinným 
připomínkovým místem, v roce 2005 podepsal Dohodu o vzájemné 
spolupráci s vládou.
Svaz vyvíjí také aktivity na úrovni Evropské unie. Ovlivňuje podobu 
evropských politik tak, aby nedošlo k omezení kompetencí měst  
a obcí v ČR. Napomáhá také obcím a městům v navazování meziná-
rodních partnerství.

Organizační  
struktura
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Předsednictvo

Předseda:   
Ing. Dan Jiránek  

primátor stat. města 
Kladno

Čestný předseda: 
RNDr. Tomáš  

Hudeček, Ph.D.
primátor hlavního  

města Praha

Ing. František 
Chlouba

starosta města 
Rychnov u Jablonce 

nad Nisou 

Ing. Pavel Smolka
starosta města  

Vítkov

Ing. Zdeněk  
Osmanczyk

primátor stat. města  
Havířov

Ing. Pavel Vondrys
starosta města  

Strakonice

Místopředseda: 
Josef Bezdíček
starosta obce  

Čermná nad Orlicí

Místopředseda: 
Mgr. František Lukl

starosta města  
Kyjov

Místopředseda: 
Mgr. Jan Mareš

primátor stat. města 
Chomutov

Místopředseda pro  
evropské záležitosti: 
Ing. Oldřich Vlasák
zastupitel stat. města 

Hradec Králové

Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce  

Velký Osek

Jiří Životský
starosta obce  

Sokolnice

Antonín Lízner
starosta obce  

Příšovice



 
Rada
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J i H O Č e S K ý  K R a J 
Obec ÚSILNé, Ing. Pavel Kašpárek,  

starosta
Městys KŘEMŽE, Ing. Josef Troup, starosta
Město TŘEBOň, Zdeněk Mráz,  

místostarosta
Obec KOVáŘOV, Pavel Hroch, starosta
Městys LHENICE, Ing. Marie Kabátová, 

starostka
Město STRAKONICE, Ing. Pavel Vondrys, 

starosta
Město TáBOR, Ing. Jiří Fišer, starosta

J i H O m O R aV S K ý  K R a J
Město BOSKOVICE, Ing. Jaroslav Dohnálek, 

starosta
Obec SOKOLNICE, Jiří Životský, starosta
Město KyJOV, Mgr. František Lukl, starosta
Město ROuSíNOV, Ing. František Havíř, 

starosta
Obec VEDROVICE, Richard Janderka, 

starosta

K a R l O Va R S K ý  K R a J
Obec VELKá HLEďSEBE, RNDr. Vítězslav 

Padevět, starosta
Obec JENIšOV, Ivan Truksa, starosta
Město HORNí SLAVKOV, Mgr. Jana  

Vildumetzová, starostka

K R a J  V y S O Č i n a
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

K R á l O V é H R a d e C K ý  K R a J
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

l i b e R e C K ý  K R a J
Město NOVý BOR, Ing. Jaromír Dvořák, 

starosta
Město RyCHNOV u JABLONCE NAD 

NISOu,  
Ing. František Chlouba, starosta

Obec PŘíšOVICE, Antonín Lízner, starosta
Město TuRNOV, Ing. Tomáš Hocke,  

starosta

m O R aV S K O S l e z S K ý  K R a J
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

O l O m O u C K ý  K R a J
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

Pa R d u b i C K ý  K R a J
Město CHRAST, Martina Lacmanová, 

starostka
Obec MIKuLOVICE, Eva Klosová,  

místostarostka
Město SVITAVy, Mgr. David Šimek, sta-

rosta
Město čESKá TŘEBOVá, Jaroslav Zedník, 

starosta

P l z e ň S K ý  K R a J
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

S t ř e d O Č e S K ý  K R a J
Město NEVEKLOV, Ing. Jan Slabý, starosta
Obec BROuMy, Jiří Čermoch, místosta-

rosta
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

Ú S t e C K ý  K R a J
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

z l í n S K ý  K R a J
Obec RuSAVA, Bohumil Škarpich, starosta
Město uHERSKý BROD, Patrik Kunčar, 

starosta
Město VSETíN, Bc. Květoslava Othová, 

místostarostka
Město LuHAčOVICE, PhDr. František 

Hubáček, starosta

S t a t u t á R n í  m ě S t a
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
JABLONEC NAD NISOu, Ing. Petr Beitl, 

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
PROSTěJOV, Miroslav Pišťák, primátor
PŘEROV, Ing. Jiří Lajtoch, primátor
ÚSTí NAD LABEM, Ing. Vít Mandík,  

primátor
ZLíN, Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora

H l aV n í  m ě S t O  P R a H a
PRAHA, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., 

primátor
PRAHA, Jiří Vávra, radní
PRAHA, Ing. Václav Novotný, radní 

V ý b O R  m ě S t S K ý C H  Č á S t í  
a  O b V O d ů
PARDuBICE 5, Ing. Jiří Hájek, starosta
BRNO-ŽIDENICE, Ing. Roman Vašina, 

starosta
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Kancelář 

• Oddělení vnitřních věcí zajišťuje po or-
ganizační a  provozně-technické stránce 
činnost orgánů Svazu a komisí Svazu, akce 
pořádané Svazem (krajská setkání, finanč-
ní konferenci, odborné semináře, kulaté 
stoly atd.), vede evidenci obcí, provozně 
zajišťuje chod Kanceláře.
Vedoucí oddělení: Vendula Kouňovská

• Ekonomické oddělení zpracovává eko-
nomickou, účetní a daňovou agendu Sva-
zu. Kompletuje účetní doklady a  výstupy 
pro vnitřní orgány Svazu i  pro externího 
auditora. Připravuje svazový rozpočet.
Vedoucí oddělení: Dominika Jadrná
 
• Oddělení vnějších vztahů zajišťuje ob-
last mezinárodní spolupráce a regionální-
ho rozvoje včetně realizace souvisejících 
projektů. Koordinuje účast zástupců Sva-
zu v  evropských institucích, připravuje 
podklady a poskytuje informace k čerpá-
ní evropských fondů a  aktivně ovlivňuje 
podobu regionální politiky s  ohledem 
na zájmy měst a obcí. Poskytuje poraden-
ství v oblasti partnerské spolupráce měst 
a  pomáhá zprostředkovat nová partner-
ství, organizačně zajišťuje návštěvy a stu-
dijní pobyty zahraničních delegací v  ČR 
a akce s účastí zahraničních hostů.
Vedoucí oddělení: 
Mgr. Ingrid štegmannová, Ph.D.

• Tiskové oddělení zajišťuje PR agendu 
a komunikaci s médii. Členům Svazu po-
skytuje informace prostřednictvím we- 
bových stránek, elektronického zpravo-
daje a  tištěného měsíčníku Informační 
servis (InS), který shrnuje nejdůležitěj-
ší události za  uplynulý měsíc s  důrazem 
na  legislativu, spolupracuje na  vydávání 
odborných publikací.

• Legislativně-právní oddělení připo-
mínkuje návrhy právních předpisů, kte-
ré se dotýkají obcí, a  vyjednává o  nich 
na  jednotlivých ministerstvech, minis-
terských pracovních skupinách a  v  Par-
lamentu. Prostřednictvím členství Svazu 
v CEMR vstupuje do procesu ovlivňování 
legislativních norem a  politik Evropské 
unie. Po  odborné stránce zajišťuje chod 
pracovních komisí Předsednictva Svazu 
a  jednotlivých komor, vydává právní sta-
noviska a poskytuje právní konzultace pro 
členské obce.
Vedoucí oddělení: Mgr. Zdeněk Mandík

mgr. Jana
Vildumetzová

dominika
Jadrná

Vendula
Kouňovská

mgr. ingrid
Štegmannová, Ph.d.

mgr. zdeněk
mandík

  
  

Kancelář  
pro projekty 
a vzdělávání

V roce 2013 byla zřízena další organizační 
složka Svazu, a  to Kancelář pro projekty 
a vzdělávání, která zajišťuje přípravu a reali-
zaci strategických projektů včetně vytváření 
podmínek pro zlepšování nabídky a zkvalit-
ňování poskytovaných služeb obcím. V  je-
jím čele stojí ředitel Jaromír Jech. V roce 
2013 realizovala Kancelář dva systémové  
projekty:

1. Projekt Zkvalitnění výkonu činnosti za-
stupitelů a posílení kapacity místní sa-
mosprávy v České republice (Vzdělaný 
zastupitel, do 31. srpna 2013), reg. č.: 

CZ.1.04/4.1.00/62.00002, o  celko-
vých nákladech zhruba 39 mil. Kč;

2. Projekt Systémová podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce v  ČR v  rámci 
území správních obvodů obcí s  roz-
šířenou působností (Podpora me-
ziobecní spolurpáce, od  1. května 
2013 do  30. června 2015), reg. č.: 
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, o  celko-
vých nákladech zhruba 597 mil. Kč. 

Zároveň Projektová Kancelář v  roce 2013 
připravila úspěšně schválený projekt Od-
povědný zastupitel pro otevřenou a hospo-

dárnou obec (realizace od  
1. ledna 2014 do 31. října 
2015), celkové náklady 
zhruba 23 mil. Kč.

Projektová Kancelář je 
členěna na  samostatné 
úseky podle zpracová-
vaných projektů. Úseky 
pak mají strukturu vyme-
zenou příslušným projektem. Celkový počet 
zaměstnanců Projektové Kanceláře, mají-
cích pracovní smlouvy na  dobu trvání pří-
slušného projektu, je zhruba 50 pracovníků.

Jaromír Jech

Kancelář Svazu zajišťuje organizačně výkon rozhodnutí orgánů Svazu a  vykoná-
vá i  jiné samostatné činnosti. V  jejím čele stojí výkonná ředitelka Mgr.  Jana  
Vildumetzová. Kancelář se skládá z pěti oddělení:
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Rok 2013 ovlivnila celá řada politických zvratů. V červnu padla vláda Petra Nečase, kterou 
nahradil úřednický kabinet Jiřího Rusnoka. Byť nedostal podporu Sněmovny, důvěru lidí po-
stupně získal a vládl až do počátku nového roku. V srpnu poslanci odhlasovali rozpuštění 
Poslanecké sněmovny, čímž se otevřela cesta k předčasným volbám, které se konaly v říjnu.  
Všechny tyto události zpomalily legislativní proces v  České republice, a  tak ani Svaz ne-
připomínkoval tolik návrhů právních norem jako v letech minulých. Nicméně řada předpisů 
projednána byla, v popředí zájmu bylo rozhodně zadávání veřejných zakázek, zvyšování pra-
vomocí Nejvyššího kontrolního úřadu směrem k obcím, školský zákon atd. Velká pozornost 
členů Svazu pak směřovala k přípravě na nové programové období čerpání fondů z EU. Více 
o těchto svazových aktivitách najdete v kapitole Z odborné činnosti Svazu. 
Události v roce 2013 ovlivnily také červnové povodně, kvůli kterým byl posunut i termín koná-
ní XIII. Sněmu Svazu, což samozřejmě přineslo určité komplikace a zvýšené finanční nároky. 
A k poměrně zásadním změnám došlo ve vnitřní struktuře Svazu. Kancelář Svazu vyměnila 
své vedení, do jejího čela se postavila starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová, která 
se stala výkonnou ředitelkou Kanceláře, a zřízena byla Kancelář pro projekty a vzdělávání, je-
jíhož řízení se ujal Jaromír Jech. Změny se odrazily pochopitelně také ve Stanovách a dalších 
vnitřních předpisech Svazu. Připomeňme si nyní nejvýraznější svazové události.

Asi první významnou akcí bylo přijetí zástupců Svazu ve Strakově akademii, které se konalo 
30. ledna. Jednalo se o další pravidelné setkání vedení Svazu s vládou ČR, ke kterému do-
chází minimálně jednou ročně na základě dohody o spolupráci, která byla podepsána v roce 
2005. Kancelář Svazu pro toto jednání opět připravila okruhy témat s jasně formulovanými 
stanovisky Svazu. Projednávala se především příprava na nové programové období, reforma 
veřejné správy, otázka přímé volby starostů, problematika sociálního začleňování nebo věčně 
aktuální téma odpady. Premiér Nečas ocenil kvalitu připravených podkladových materiálů 
i  věcnou a korektní diskusi, kterou označil za přínosnou pro obě strany. Z  jednání vzešlo 
společné prohlášení.

V únoru se již podesáté rozběhl maratón krajských setkání, která jsou mezi starosty velmi 
oblíbená jak pro svoji dostupnost, tak i pro možnost větší diskuse, než je tomu na celorepubli-
kových akcích. A která témata dominovala tentokrát? Byla to především koncepce dokončení 
reformy veřejné správy, kterou Svaz jednoznačně odmítl, protože obcím I. a II. typu postupně 
odebírala jednotlivé kompetence. Svaz přitom ale podpořil výkonové financování veřejné sprá-
vy. K dalším široce rozebíraným tématům patřila tzv. protikorupční novela zákona o obcích, 
která nakonec byla na nátlak Svazu stažena z jednání vlády, novela zákona, která rozšiřovala 
pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, čemuž se zatím rovněž podařilo zamezit – Svaz záro-
veň poukazoval na obrovskou roztříštěnost a nesystémovost stávajících kontrol, veliké diskuse 
probíhaly i ohledně reformy financování regionálního školství. Hovořilo se také o zachování 
poštovních služeb na venkově a možných změnách forem obsluhy v území, o přímé volbě 
starostů, velký prostor pak byl dán problematice čerpání evropských fondů po roce 2013. 
Krajských setkání se účastnilo celkem 852 starostek a starostů a řada hostů. 

28. února se pod záštitou Školské komise Svazu konalo v Jihlavě historicky první setkání ši-
roké pracovní skupiny zástupců územní samosprávy, krajů i Ministerstva školství. Jednalo se 
samozřejmě o problematice financování regionálního školství, přesněji o návrhu základních 
parametrů reformy financování, který již v lednu představilo Ministerstvo školství. Na zase-
dání zaznělo desatero nejdůležitějších požadavků zástupců měst a obcí, přičemž důraz byl 
kladen zejména na to, aby se na školu pohlíželo jako na jeden subjekt zahrnující vzdělávání 
i výchovu a aby reforma neohrozila samotnou kvalitu vzdělávání. Upozorňováno zde bylo také 
na otázku financování nepedagogických pracovníků a školských služeb. 

O měsíc později, 28. března, se konalo další z pravidelných setkání zástupců Svazu s vede-
ním České pošty. S generálním ředitelem Petrem Zatloukalem byla projednávána budouc-
nost celého projektu Partner, jehož podstatou je změna formy obsluhy tam, kde je poštovní 
pobočka velmi ztrátová. Diskutovalo se také o smlouvách, které s Českou poštou podepisují 
budoucí provozovatelé poštovních služeb. Zástupci Svazu poukazovali zejména na vysoké 
pokuty, které by měl provozovatel zaplatit v případě provinění. Jednání o změně pobočkové 
sítě a projektu Partner pokračovala v květnu v obci Moravec, kde generální ředitel Zatloukal 
znovu ujistil, že bez souhlasu zástupců obce k žádné změně formy obsluhy nedojde. Na tyto 
aktivity pak ještě navázalo jednání Předsednictva Svazu s ředitelem odboru legislativy státní-
ho podniku Česká pošta Ondřejem Mikšíkem a předsedou Rady Českého statistického úřadu 
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Jaromírem Novákem 15. listopadu. Jednání se týkalo nařízení, jež připravil ČSÚ pro jednání 
vlády, které uvádělo, že počet poštovních poboček v ČR by mohl klesnout až o více než tisíc. 
Jaromír Novák ujišťoval, že jimi navržené nařízení rozhodně nepředjímá, že by mělo dojít 
k hromadnému rušení pošt, nýbrž je pouze prostým výpočtem. Zákon totiž stanovil, aby se 
nařízením vlády určil minimální počet pošt, a prováděcí vyhláška k němu vymezila parametry 
dostupnosti poštovních služeb. Všichni se shodli, že v prvé řadě je samozřejmě třeba zohled-
ňovat podmínky v území.   
   
Povinné zveřejňování informací bylo tématem konference, kterou Svaz pořádal 17. dub-
na v Poslanecké sněmovně. Jednalo se zde o novele zákona o obcích, která upravu-
je povinnost obcí zveřejňovat určité druhy informací, ale především o návrhu zákona 
o centrálním registru smluv, který na konferenci obhajoval autor návrhu poslanec a sta-
rosta Semil Jan Farský. Většina přítomných však s poslancem Farským nesouhlasila. 
Kritizovali zejména zveřejňování objednávek a faktur, pro povinné zveřejňování smluv 
pak doporučovali stanovit limit, nejčastěji bylo navrhováno 50 tisíc korun. Výstupy 
z konference byly rozeslány všem poslancům. 

19. dubna se v Třeboni sešla Rada Svazu. Stěžejním bodem jednání byla příprava na příští 
programovací období. Rada žádala MF a kraje o urychlené řešení situace v ROP, které byly 
postiženy korekcemi finančních prostředků ve vztahu k obcím. Dále žádala, aby nedočerpané 
prostředky v jednotlivých operačních programech byly v případě realokace směřovány do zá-
kladního školství a na zlepšení stavu místních komunikací, aby 300 mil. eur přesunutých ze 
Společné zemědělské politiky do kohezní politiky bylo využito výlučně pro potřeby venkova, 
a vyzvala Asociaci krajů k urychlenému jednání se Svazem ve věci prosazování územní a ur-
bánní dimenze jak v IROP, tak v sektorových operačních programech. Rada se široce zabý-
vala také připravovanými či již realizovanými projekty, nejvíce pozornosti věnovala projektu 
na podporu meziobecní spolupráce. Nechyběla ani část určená aktuální legislativě.  

Příští programovací období bylo ústředním tématem také 20. ročníku kongresu starostů 
a primátorů, který se konal 26. dubna v Brně. Se zástupcem MMR Miroslavem Daňkem 
starostové diskutovali o tom, co bude možné podporovat, kolik peněz by ideálně mělo 
být alokováno pro potřeby obcí a měst a za jakých podmínek bude možné zdroje vyu-
žívat. Druhým hlavním tématem byla široká oblast životního prostředí. Ministr Tomáš 
Chalupa účastníkům kongresu představil záměry ministerstva právě v souvislosti s čer-
páním dotací z EU, hovořil ale také o snižování energetické náročnosti budov a programu 
Nová zelená úsporám. Jaké ambice má v příštím programovacím období MZe, seznámil 
přítomné náměstek Miroslav Hladík. 

24. května obhajovali zástupci Svazu svá stanoviska k budoucnosti odpadového hos-
podářství, jež bylo tématem semináře, který se konal v Senátu. Odborníci i komunální 
politici se shodli na  tom, že způsob nakládání s odpady v ČR je třeba změnit, resp. 
stávající poměr v podstatě otočit, tedy 1/3 skládkovat a 2/3 materiálově či energe-
ticky využít. I když je zřejmé, že se jedná o dlouhodobý cíl, dílčí kroky k jeho dosažení 
je nutné konat již nyní. Na  semináři byla také široce rozebírána otázka navyšování 
skládkovacího poplatku. Zástupci Svazu doporučovali, má-li být navýšen, pak za jasně 
stanovených podmínek – poplatek účelově vázat zpět do  odpadového hospodářství 
a jeho postupné navýšení stanovit na několik let dopředu. Poté musí samozřejmě dojít 
k vyhodnocení a vymezení dalšího poplatkového období.      

Na  přelomu května a  června zasáhly do  života samosprávy ničivé povodně. Starostové 
postižených obcí řešili veškeré problémy spojené se záplavami, evakuovali občany, sháněli 
potřebnou techniku. Svaz ze svého rozpočtu uvolnil na pomoc postiženým obcím jeden 
milion korun, a to konkrétně na pořízení vysoušečů. Po 10 000 Kč na zakoupení kondenzač-
ních odvlhčovačů na likvidaci následků povodní a na následnou správu přístrojů přispěly 
také společnosti DSB EURO, s. r. o., se sídlem v Blansku a Královéhradecká provozní, a. s., 
se sídlem v Hradci Králové. Vzhledem k těmto událostem bylo ze solidarity k postiženým 
obcím také odloženo konání XIII. Sněmu Svazu.

7. června přijal členy Předsednictva Svazu na  Pražském hradě prezident republiky Mi-
loš Zeman. Hovořilo se pochopitelně především o povodních a o odstraňování škod, kte-
ré napáchaly. Zástupci Svazu při této debatě důrazně apelovali také na  nutnost změny  
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hospodaření s krajinou, bez níž budou jakákoli protipovodňová opatření nedostatečná. 
Velký časový prostor byl ale dán také diskusi o probíhající přípravě na příští programo-
vací období. Dan Jiránek při ní zdůraznil, že Svaz bude usilovat o  to, aby jeho návrhy 
k územní a urbánní dimenzi evropských fondů po roce 2013 byly prosazeny do Dohody 
o partnerství a byly zohledněny ve všech operačních programech. Zástupci Svazu ale 
prezidenta republiky informovali i o dalších problémech, které města a obce trápí. Pou-
kazovali zejména na stále narůstající administrativní zátěž a nutnou revizi zákona o zadá-
vání veřejných zakázek, na problematiku nelegálního výkupu kovů, vzrůstající kriminalitu, 
nešťastné financování sociálních služeb a další. 

V letních měsících se v některých městech vyhrotily problémy vzájemného soužití obyva-
tel. Nepokoje se objevily i tam, kde by je málokdo čekal, např. v jižních Čechách. Svaz proto  
10. září zorganizoval k tomuto tématu kulatý stůl, kterého se zúčastnili jak zástupci měst 
a obcí, tak i řada hostů. Nechyběli pochopitelně ani autoři Výzvy starostům 2013, kte-
rá apelovala na města a obce, aby při řešení problémů s nepřizpůsobivými komunita-
mi postupovaly jednotně a hlavně solidárně. Všichni přítomní se shodli, že při hledání 
řešení těchto sporů hrají klíčovou roli samosprávy, stát jim však k tomu musí vytvořit 
odpovídající právní, ekonomické i personální zázemí. Závěrem proto definovali konkrétní 
požadavky, jejichž naplnění by vzniku sociálních nepokojů mělo předejít. Požadavky byly 
formulovány pro oblast sociálního bydlení, trvalého pobytu, bezpečnosti, vzdělávání a za-
městnanosti. Negativní vyjádření pak dali k fungování Agentury pro sociální začleňování. 

18. září se na dalším společném zasedání ve Strakově akademii sešli nejvyšší předsta-
vitelé Svazu s vládou ČR, v té době s tzv. vládou odborníků. Premiér Jiří Rusnok spolu 
se svým kabinetem ujistil vedení Svazu v čele s Danem Jiránkem o zájmu jeho vlády 
pokračovat v řešení zásadních otázek majících dopad na místní samosprávy. Na setká-
ní se hovořilo zejména o bezpečnostně-sociální problematice a narůstajících nepoko-
jích ve městech a obcích, o novele zákona o veřejných zakázkách, o možném zvýšení 
úhrady za výkon v přenesené působnosti nebo o zkrácení vázací lhůty pro nakládání 
s obecními byty postavenými se státní dotací. Nechybělo pochopitelně ani téma nové-
ho programovacího období fondů EU.  

Ve dnech 19. a 20. září se v Českých Budějovicích konala bezpochyby nejvýznamnější 
svazová akce – XIII. Sněm Svazu. Delegáti Sněmu zde s představiteli státu, mezi něž pat-
řil i premiér Jiří Rusnok nebo předseda Senátu Milan Štěch, diskutovali o nejzávažnějších 
problémech, které města a obce trápí. Jednalo se tedy o přínosu nového rozpočtového 
určení daní, o poněkud chaotické přípravě koncepce dokončení reformy veřejné správy, 
o  potížích, které přináší novela zákona o  veřejných zakázkách, o  regionálním školství 
atd. Přítomnost místopředsedy Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka delegáti Sně-
mu využili k dotazům vztahujícím se k čerpání prostředků z evropských fondů v tomto 
i nadcházejícím programovacím období. XIII. Sněm ale především vytyčil svazové priority 
na další období a schválil úpravu Stanov. Nejpodstatnější změnou Stanov bylo zvýšení 
počtu členů Předsednictva Svazu z původních 11 na 13 – posílilo zastoupení Komory 
obcí a dále změny ve svazových orgánech – do čela Kanceláře Svazu byl postaven výkon-
ný ředitel a nově byla zřízena Kancelář pro projekty a vzdělávání. 

Společná výměna aktuálních informací a zkušeností byla náplní dalšího z pravidelných 
setkání předsednictev českého Svazu a Združenia miest a obcí Slovenska, které se usku-
tečnilo tentokrát na české straně 4. října v Luhačovicích. I na tomto jednání převládalo 
téma příštího programovacího období a  přípravy na  čerpání prostředků z  evropských 
fondů. Obě strany pochopitelně měly zájem na vyjednání co nejlepších podmínek čer-
pání pro města a obce, a to jak finančních, tak i administrativních. V části věnované le-
gislativě se nejvíce diskutovala problematika zadávání veřejných zakázek, jelikož v obou 
zemích je jejich právní úprava příliš komplikovaná, a otázka meziobecní spolupráce.   

V rámci zvýšení zapojení zástupců obcí a měst do rozhodovacích procesů na evropské 
úrovni Svaz ve  spolupráci se Stálým zastoupením Evropské komise v  ČR a  s  místo-
předsedou Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem zorganizoval studijní cestu zá-
stupců obcí a měst k evropským institucím do Bruselu, která se uskutečnila ve dnech  
13. – 16. října. Cílem této studijní cesty, které se zúčastnilo 22 zástupců obcí a měst 
a 3 zaměstnanci Kanceláře Svazu, bylo seznámit se s  fungováním institucí Evropské 
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unie, s rozhodovacím procesem a s možnostmi ovlivňování legislativy EU z pozice sa-
mospráv a Svazu.

Řadu zajímavých témat přinesla tradiční akce Svazu – finanční konference, jejíž už XVI. roč-
ník se konal ve dnech 21. a 22. listopadu v budově Národního muzea v Praze. Účastníci kon-
ference byli nejprve seznámeni s nejdůležitějšími změnami, které samosprávy čekají s naby-
tím účinnosti nového občanského zákoníku, byli upozorněni na nejčastější chyby, kterých se 
obce dopouštějí při výkonu samostatné působnosti, jednali o budoucnosti veřejných zakázek 
a ani zde nechybělo téma čerpání prostředků z evropských fondů. Jednoznačně ale nejvíce 
dotazů a podnětů směřovalo k problematice sociálního bydlení a výplatě sociálních dávek. 
Pozornost zhruba 250 starostek a starostů byla věnována ale také energetickým tématům 
a problematice vymáhání pohledávek.

Ve dnech 2. a 3. prosince Svaz ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy poprvé hostil jed-
nání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR), kterého se zúčastnilo více 
než 170 primátorů a starostů i zástupců regionů z 30 evropských zemí. Na tomto zasedání 
proběhly volby do statutárních orgánů této celoevropské organizace, pro nás je velmi vý-
znamné, že zástupce Svazu Oldřich Vlasák byl na další funkční období jmenován výkonným 
prezidentem CEMR. Během zasedání také významní zástupci evropských samospráv, Evrop-
ského parlamentu a dalších organizací debatovali o tématech týkajících se poskytování veřej-
ných služeb na místní úrovni a o situaci a trendech ve vývoji měst postkomunistických zemí 
v posledních 20 letech. 

4. prosince proběhlo v Praze důležité jednání zástupců samospráv k problematice školství, 
především ke zřizování svazkových škol, které by měly být dle záměrů Ministerstva školství 
finančně zvýhodňovány oproti ostatním školám. Všichni přítomní se shodli na tom, že svaz-
kové školy uznávají jako jednu z možných forem školské právnické osoby, nezbytnou pod-
mínkou pro její vznik je však dobrovolnost. Zároveň vyjádřili zásadní nesouhlas s vytvářením 
ekonomického tlaku ke zřizování těchto typů škol a jejich upřednostňování před klasickými 
školami.   

6. prosince zasedala Rada Svazu, jejímž úkolem bylo především projednat a schválit návrh 
rozpočtu Svazu na další rok, s čímž souviselo i projednání plánovaných akcí a dalších vnit-
rosvazových záležitostí. I zde bylo ale hodně času vyhrazeno problematice přípravy na další 
programovací období. Cenné informace zazněly z úst místopředsedy Svazu Františka Lukla, 
který v té době působil zároveň ve funkci ministra pro místní rozvoj. Mimo jiné potvrdil snahu 
MMR zjednodušit administraci projektových žádostí a zaměřit se na koncentraci priorit. In-
formoval také o přípravě metodických pokynů, které budou vydány před faktickým čerpáním 
finančních prostředků. Aktuální informace z Bruselu přinesl tradičně místopředseda Svazu 
a místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák.       

Svaz se v roce 2013 aktivně podílel na přípravě nového programového období 2014–2020, 
jak vyplývá již z uvedených příspěvků, toto téma se stávalo ústředním na všech významněj-
ších akcích. V  rámci této přípravy Svaz hájil zájmy a potřeby všech velikostních kategorií 
měst a obcí. Na základě zpracovaného dokumentu „Pozice Svazu měst a obcí ČR k územní 
a urbánní dimenzi ESIF“ zásadním způsobem přispíval do diskuse o územní dimenzi a inte-
grovaných nástrojích (ITI, IPRÚ). 
Po celý rok se aktivně zapojoval do tvorby Strategie regionálního rozvoje 2014–2020, všech 
operačních programů a Dohody o partnerství, která je klíčovým dokumentem uzavíraným 
mezi členským státem a Evropskou komisí. Účastnil se všech souvisejících jednání, kde pro-
sazoval své postoje, a to i vůči ostatním územním partnerům.
V rámci přípravy podmínek pro čerpání finančních prostředků v novém programovém období 
Svaz usiloval o nastavení efektivního a jednoduchého implementačního prostředí, jenž za-
bezpečí přímý vztah mezi příjemci podpory a řídicími orgány. Pro všechny velikostní kategorie 
měst a obcí hledal optimální podmínky pro posílení jejich rolí a zachování zásadního vlivu 



Činnost  
v roce 2013 

11  
 

na jejich vlastní rozvoj. Zástupci Svazu se účastnili rovněž pracovních skupin CEMR, ze kte-
rých přenášeli cenné informace o vývoji legislativy na nadnárodní úrovni a podněty týkající se 
přípravy na nové programové období od ostatních členských států.

Kromě práce vztahující se především k aktuální legislativě, ať na domácím či zahraničním 
poli, se Svaz věnoval i podpoře partnerství měst a obcí. Ve spolupráci s organizací TANDEM 
18. června zorganizoval seminář na téma Možnosti česko-německé spolupráce dětí a mlá-
deže v rámci partnerské spolupráce měst a obcí. Program se zaměřil na představení součas-
ných trendů v partnerské spolupráci měst a obcí a představil možnosti financování aktivit 
orientovaných na děti a mládež z evropských, národních i dalších zdrojů. Svaz se podílel také 
na  přípravě a  organizaci prvního česko-maďarského setkání partnerských měst, které se 
konalo 28. června v maďarském městě Tata. Jeho hlavním cílem bylo sdílení příkladů dobré 
praxe a představení možností ekonomické spolupráce na místní úrovni. V  rámci projektu 
Podpora spolupráce českých a norských samospráv financovaného grantem z Norských fon-
dů 2009–2014 Svaz ve dnech 4.–6. září v Prachaticích uspořádal seminář pro česká a norská 
města, jehož cílem bylo umožnit komunálním zástupcům z  těchto zemí navázat kontakty 
a iniciovat jejich budoucí spolupráci. 

Mimo výše uvedených aktivit v oblasti partnerské spolupráce měst a obcí Svaz průběžně 
informoval o  aktualitách a  grantových možnostech v  této oblasti, poskytoval individuální 
konzultace žadatelům o grant v programu Evropa pro občany a pomáhal navazovat nová 
partnerství.

Během roku byly na Svazu přijímány také zahraniční delegace zástupců měst a obcí i národ-
ních asociací místních samospráv, především ze zemí východní a  jihovýchodní Evropy, při 
kterých čeští starostové předávali svým zahraničním kolegům svoje zkušenosti s fungováním 
a reformováním veřejné správy. 

O všech svazových aktivitách byli členové Svazu i v tomto roce průběžně informováni pro-
střednictvím webových stránek, elektronického zpravodaje a souhrn nejdůležitějších aktivit 
a upozornění za uplynulý měsíc obsahoval vždy tištěných měsíčník Informační servis (InS).

Z OBSAHU: Program 
CFK

Veřejné 
zakázky

Poplatek z ubytovací 
kapacity

Nový občanský 
zákoník

Jeseník nad Odrou 
slavil své vítězství

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 P U B L I K Y

INFORMAČNÍ SERVIS 
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21.  R O Č N Í K

11/2013

Nové výzvy pro města a obce
Zajímá vás, co nás čeká v roce 2014? Na co si dát pozor, čeho se obávat? A čekají nás i nějaká pozitiva? Odpovědi na tyto otázky by měla 
přinést celostátní finanční konference Svazu, která se uskuteční ve dnech 21. a 22. listopadu 2013 v Nové budově Národního muzea 
v Praze. Jak vyplývá z připravovaného programu konference, o novinky skutečně nebude nouze.  

V letošním roce se bude konat již XVI. roč-
ník této tradiční akce Svazu a v návaznos-
ti na  očekávané věcné skutečnosti v  roce 
2014 nese podtitul Nové výzvy pro města 
a obce. Program je rozdělen do pěti tema-
tických bloků, jako tomu bylo v minulosti. 

Úvodní blok bude zahájen přednáškou 
Františka Korbela, bývalého náměstka mi-
nistra spravedlnosti ale především spolu-
tvůrce nového občanského zákoníku, kte-
rý představí nejvýznamnější dopady této 
výrazné rekodifikace soukromého práva 
za posledních 50 let. Nový občanský záko-
ník změní úpravu od dědického řízení přes 
úpravu věcných práv až ke změnám v ob-
chodních korporacích. Nově také přinese 
hmotnou odpovědnost volených předsta-
vitelů samospráv za svá rozhodnutí. 
Na nejčastější chyby ve výkonu samostat-
né působnosti obcí poté upozorní ředitel-
ka odboru dozoru a kontroly Ministerstva 
vnitra Marie Kostruhová. Ředitel odboru 
práva veřejných zakázek Ministerstva pro 
místní rozvoj Vlastimil Fidler zase poukáže 
na novinky, které lze v příštím roce očeká-
vat v zákoně o zadávání veřejných zakázek. 
Druhý blok bude věnován problematice, 
kterou se Svaz zabývá opravdu dlouhodo-
bě, a to novému programovacímu období 
Evropské unie 2014+. Na obce a města če-
kají nové programové priority i  nový sys-
tém přerozdělování prostředků. Jak by se 
zájmy měst a obcí měly promítnout v ope-
račních programech, nám sdělí ministr pro 

místní rozvoj František Lukl a  zástupce 
Ministerstva zemědělství. Představen pak 
bude svazový projekt Podpora meziobec-
ní spolupráce. 
Poněkud netradičně byl do  programu 
konference zařazen blok Energetický ma-
nagement obcí. V  něm se zaměříme 
na  program Nová zelená úsporám, uplat-
nění metod EPC v  praxi včetně možností 
jejich financování a  také na, v  poslední 
době velmi populární, společný nákup 
energií prostřednictvím komoditní burzy, 
jež může přinést obcím a městům nemalé 
úspory. Účastníkům konference představí-
me i příklady dobré praxe. 

Druhý konferenční den věnujeme nej-
prve dopadům sociální politiky na  měs-
ta a  obce. Budeme hovořit o  sociál-
ních dávkách, bezdomovectví, veřejném 
opatrovnictví, o  sociální práci na  obcích 
a  o  financování sociálních služeb. Stát se 

v této oblasti často rád zbavuje své zodpo-
vědnosti a  snaží se delegovat povinnosti 
právě na samosprávu. Vůči těmto snahám 
je však třeba razantně vystoupit a  předat 
přítomným přednášejícím, kterými by mě-
li být např. náměstek ministra pro míst-
ní rozvoj Miroslav Kalous nebo náměstek 
ministra práce a sociálních věcí Jan Dobeš, 
zkušenosti z „terénu“. 
Závěrečný blok konference pak bude pa-
třit problematice vymáhání pohledávek, 
což je záležitost, se kterou se potýká řada 
obcí. Názorným příkladem bude vystou-
pení zástupce chomutovské radnice. 

I  přes skutečně nabitý program bude ur-
čitě prostor také na  vzájemné neformální 
diskuse, k čemuž bude možné využít např. 
i čtvrtečního společenského večera. Proto 
neváhejte, a pokud jste se ještě nepřihlási-
li, učiňte tak. Těšíme se na setkání s vámi. 

Mgr. Jana Vildumetzová

Z OBSAHU: Schvalování účetních 
závěrek za rok 2012

Zásady zadávání 
veřejných zakázek

Změny v oblasti DPH 
od 1. 1. 2013

Z krajských 
setkání
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21.  R O Č N Í K

4/2013

Potřeby obcí a měst a možnosti jejich financování 
z evropských fondů 

Jaké potřeby obcí bude možno financovat z evropských fondů? A za jakých podmínek? Jak podpořit meziobecní spolupráci v České 
republice? To jsou témata, která přinese nadcházející jubilejní XX. celostátní kongres starostů a primátorů měst a obcí ČR, který se 
koná 25. dubna 2013 již tradičně při veletrhu URBIS INVEST a TECHNOLOGIE v Brně. 

X X .  K O N G R E S  S T A R O S T Ů  A  P R I M Á T O R Ů ,  2 5 .  D U B E N  2 0 1 3 ,  B R N O

Téma financování obcí je stále živé. Zatímco 
ještě před nedávnem byla pozornost upře-
na na oblast rozpočtového určení daní, nyní 
se úsilí upíná k přípravě na budoucí období 
čerpání prostředků z fondů EU. Svaz se to-
muto tématu intenzivně věnuje již více než 
rok. Během této doby připravil celou řadu 
zásadních koncepčních materiálů, které 
po projednání v komorách a orgánech Sva-
zu poskytl příslušným ministerstvům. Ještě 
předtím, jako základní vstupní podklad, 
zpracoval analýzy potřeb měst a obcí, aby 
bylo zřejmé, na jaké priority je potřeba sou-
středit pozornost při nastavování progra-
mů. Za  města a  obce tedy víme, jaké jsou 
potřeby (stále především v oblasti základní 
infrastruktury), jejich prosazení do operač-
ních programů je však obtížné. O důvodech 
bude řeč na  samotném kongresu, kde si 
vyslechneme stanoviska příslušných minis-

terstev i vaše názory. Kromě zástupců Mini-
sterstva pro místní rozvoj a Ministerstva ze-
mědělství přijal pozvání i ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa, který bude účast-
níky kongresu informovat rovněž o progra-
mu Nová zelená úsporám. 

Meziobecní spolupráce je v celé řadě zemí 
s  větším počtem obcí považována za  nej-
efektivnější způsob správy na místní úrovni, 
typicky lze zmínit Francii. Novým tématem 
však není ani v  České republice, historicky 
lze zmínit např. pokus o systémový přístup 
ke spolupráci obcí na bázi společenství obcí 
z  roku 2005. Bohužel u  nás nebyly nikdy 
v  minulosti, přes proklamace státu již od 
90. let minulého století, vytvořeny podmín-
ky pro plošnou podporu dobrovolné spolu-
práce mezi obcemi. Meziobecní spolupráce 
je tedy dalším tématem kongresu a zařadili 

jsme jej proto, že souvisí jak s čerpáním fi-
nančních prostředků na  řešení základních 
potřeb měst a  obcí v  budoucím období, 
tak s  dalšími palčivými tématy, které Svaz 
v  posledním období řeší. Jde např. o  ode-
bírání kompetencí obcí a jejich koncentraci 
na  obce s  přenesenou působností, snahy 
státu ovlivňovat podmínky i v oblastech sa-
mosprávných kompetencí obcí (různé typy 
normativů, pokusy o  definování určitých 
standardů služeb apod.). V současné době 
je aktuální i  otázka tzv. in-house výjimek 
v  rámci zadávání veřejných zakázek, která 
je pro obce zvlášť důležitá. Může být právě 
meziobecní spolupráce jednou z možností 
jejího řešení?  

Pokud vás tato témata zaujala, přijeďte 
o nich v dubnu diskutovat do Brna. Těšíme 
se na vaše názory!

Ingrid Štegmannová

institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o. p. s. (iuRmO)

iuRmO

Třetí rok existence IURMO byl rokem 
pokračování projektových aktivit 
z oblasti životního prostředí, přede-
vším pak odpadového hospodářství 
a  energetiky. Mezi nejvýznamnější 
aktivitu roku 2013 patřil ucelený projekt na podporu provádění 
efektivnějších kontrol zařízení k výkupu odpadů. Projekt byl rea-
lizován ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Správou želez-
niční dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Policií ČR, 
Českou inspekcí životního prostředí a Českou obchodní inspek-
cí. Hlavními výstupy jsou podklady pro potřeby kontrol výkupen 
kovů, tj. Obrazový katalog předmětů končících nelegálně ve vý-
kupnách kovů a Metodika k provádění kontrol zařízení ke sběru 
a výkupu kovů z pozice měst a obcí. 

Dále v souladu se svým účelem a v  reakci na aktuální potřeby 
měst a obcí IURMO realizoval či se spolupodílel na následujících 
projektech: 
l Podpora sdružování obcí a  měst za  účelem výkonu vybra-

ných činností v  rámci Integrovaného systému nakládání 
s odpady (ISNO)

l Hodnocení nákladů na hospodaření s  komunálními odpady 
v obcích ČR

l Regionální integrovaný systém nakládání s odpady Plzeňské-
ho kraje 

l Optimalizace odpadového hospodářství pro 10 obcí v Libe-
reckém kraji

V rámci vzdělávacích aktivit se jednalo o:
l odborný blok zaměřený na  energetický management měst 

a obcí v rámci finanční konference Svazu
l workshop k  výměně zkušeností s  implementací ISNO  

vč. ZEVO
l řadu workshopů k  propagaci ISNO Olomouckého kraje  

vč. komunikačních aktivit

Detailní informace o  jednotlivých projektech včetně výstupů  
jsou uveřejňovány na webových stránkách IURMO: 
www.institut-urmo.cz. 
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Realizace  
projektu

Podpora meziobecní 
spolupráce

Realizace projektu byla zahájena k 1. květnu 
2013, a to na základě usnesení Rady R6/VIII. 
ze dne 19. dubna 2013 s cílem vytvořit pod-
mínky pro rozvoj dobrovolné spolupráce obcí 
v  oblastech jejich samostatné působnosti, 
především v oblasti předškolní výchovy a zá-
kladního školství, sociálních služeb a nakládá-
ní s odpady. Výstupy projektu budou sloužit 
pro dosažení cílené podpory meziobecní spo-
lupráce ze strany státu, a  to nejen finanční, 
ale i legislativní. 
Svaz do konce roku 2013 navázal partnerskou 
spolupráci a uzavřel smlouvy se 176 smluvní-
mi partnery (zavázal se přitom k počtu min. 
164 spolupracujících subjektů z celkem 205 
území správních obvodů ORP). Byl tak napl-
něn zásadní předpoklad pro vstup do  další 
fáze projektu, a  tou je zahájení diskuse se 
starosty v  jednotlivých územích a  započetí 
prací na zpracování dokumentů pro tři základ-
ní řešené oblasti. Jestliže starostové v území 
mají diskutovat o  možnostech meziobecní 
spolupráce, musí k tomu mít kvalitní podkla-
dy, o které se mohou při rozhodování opřít. 
Analýzy a  strategie budou nejen nástrojem 
komunikace volených představitelů o  mož-
ných řešeních, ale mají přinést argumenty 
za celou republiku, které by pomohly ukotvit 
meziobecní spolupráci v  legislativě tak, jako 
je tomu v ostatních západních zemích.

Rekapitulace aktivit v roce 2013

V  roce 2013 Svaz jako nositel projektu vy-
tvořil fungující Projektovou kancelář jako ne-
zbytné zázemí pro zajištění chodu projekto-
vých aktivit, uspořádal celkem šest úvodních 
setkání pro smluvní partnery a  další zájem-
ce v  regionech, připravil všechny potřebné 
metodické podklady pro práci realizačních 
týmů v  jednotlivých územích správních ob-
vodů ORP, zajistil odborné proškolení většiny 

zaměstnanců smluvních partnerů, připravil 
studii k problematice meziobecní spolupráce 
s příklady dobré praxe ze zahraničí a uspořá-
dal mezinárodní konferenci na téma vzájemné 
spolupráce obcí. Mezinárodní konference se 
uskutečnila v Praze dne 28. listopadu 2013 
a zúčastnilo se jí 185 osob, mezi nimi i zahra-
niční experti, kteří posluchačům prezentovali 
zkušenosti z  Německa, Francie, Nizozemí, 
Norska, Estonska a Rakouska. 

Prezentace projektu

Projekt byl prezentován na webových strán-
kách www.obcesobe.cz, kde jsou postupně 
vkládány aktuální informace, ve  svazovém 
měsíčníku INS, odborných periodikách s vaz-
bou na  veřejnou správu (časopisy Moderní 
obec, Obec a  finance apod.), na  odborných 
konferencích a  kulatých stolech tematicky 
zaměřených na problematiku veřejné správy 
a  regionálního rozvoje. Zástupci projektu se 
účastnili přímo zasedání obcí v  jednotlivých 
územích, průběžná komunikace probíhala i se 
zástupci dalších organizací (Sdružení tajemní-
ků obecních a městských úřadů ČR, SMS ČR, 
Národní sítě MAS apod.). 

základní informace o Projektu:

Projekt „Systémová podpora rozvoje mezio-
becní spolupráce v ČR v rámci území správ-
ních obvodů obcí s rozšířenou působností“,
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001:
•	pilotní	 Projekt	 je	 hrazený	 plně	 ze	 zdrojů	 

OP LZZ,
•	zapojit	se	mohou	i obce	a města,	která	nej-

sou členy Svazu,
•	doba	 trvání	 je	 od  1.	 května	 2013	 do	 

30. června 2015,
•	přímá	 finanční	 podpora	 do  jednotlivých	

území je až 2,5 mil. Kč.

  
 
 

Realizace  
a ukončení projektu 
vzdělaný zastupitel

Již zaběhnuté služby projektu Vzdělaný za-
stupitel byly zájemcům k dispozici do konce 
srpna 2013. Do té doby bylo možné bezplat-
ně využívat služby právního poradenství pro 
zastupitele či vzdělávat se prostřednictvím 
e-learningových kurzů k  zákonu o  obcích či 
prezenčních seminářů konaných přímo v ob-
cích. Na začátku roku byla vydána aktualizo-
vaná verze Příručky pro člena zastupitelstva 
obce po  volbách v  roce 2010. Realizace 
projektu, zahájeného v  září roku 2010, byla 

úspěšná. Vzdělávacími semináři úspěšně 
prošlo přes 2,5 tisíce zastupitelů, do e-lear-
ningového vzdělávání se zapojilo přes 4 tisíce 
osob, jak volených představitelů obcí, tak je-
jich zaměstnanců. Právní poradna za své pů-
sobení zodpověděla více než 28 000 dotazů 
k otázkám týkajícím se každodenního chodu 
obce. Svaz zároveň připravil návazný projekt 
Odpovědný zastupitel, který reflektuje přede-
vším platnost nového občanského zákoníku 
a blížící se komunální volby v roce 2014.

Projekt Podpora meziobecní spolupráce je plně financován z prostředků Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt Vzdělaný 

zastupitel byl z tohoto programu financován z 85 %.



z odborné činnosti 
v roce 2013

Každodenní činnost Svazu se soustředí 
především na oblast legislativy. Od roku 
2004 je Svaz povinným připomínkovým 
místem, a je tak plnohodnotným partne-
rem při připravované legislativě. 
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VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A DOKUMENTY, KE KTERÝM SVAZ V ROCE 2013 
UPLATŇOVAL ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY

návrh vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů  
za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
Konsolidační vyhláška stanovuje zcela nové postupy, metody 
a požadavky v oblasti sestavení účetních výkazů za Českou re-
publiku a za dílčí konsolidační celky státu pro veřejný sektor. Vy-
hláška vymezuje subjekty, kterých se účetní konsolidace bude 
týkat, jejich informační povinnosti a stanovuje pravidla a postupy 
nezbytné pro provedení účetní konsolidace se specifiky právě 
pro veřejný sektor.
Svaz především upozorňuje na to, že předložený návrh konsoli-
dační vyhlášky způsobí další nárůst administrativy. Například 
v případě konkrétního statutárního města se bude konsolidace 
týkat příspěvkových organizací, obchodních společností, obecně 
prospěšné společnosti, dobrovolného svazku obcí, přičemž kaž-
dý z  těchto typů organizací podléhá jiným účetním předpisům. 
Text konsolidační vyhlášky je těžce srozumitelný. Schválení této 
vyhlášky bude mít rovněž značný dopad na provozní náklady spo-
jené zejména s  úpravou ekonomických informačních systémů 
obcí, časovou náročností na  pořízení účetních záznamů a  zvý-
šenými mzdovými náklady. Svaz by přivítal stabilitu v  účetních 
aj. předpisech, neboť obce jsou zahlcovány neustálými změnami 
na všech úsecích, což se může projevit negativně v kvalitě vyko-
návané práce a předkládaných podkladů.

návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné 
správě a změně některých zákonů
Tento zákon měl nahradit zákon o finanční kontrole. V novelizaci 
byla sjednocena řídící a veřejnosprávní kontrola jako jeden typ 
kontroly, a to tak, že řídící kontrola, která je uvnitř organizace, vy-
stupuje vně jako veřejnosprávní kontrola. Kompetenci auditů roz-
šířil audit ve veřejné správě. Zákon byl přepsán do nové podoby 
tak, aby odpovídal požadavkům EU. Základním cílem tohoto ná-
vrhu zákona je jednotný režim kontroly národních a zahraničních 
prostředků, jednotné manažerské řízení a jednotná manažerská 
odpovědnost. Je snaha zjednodušit regulativní rámec tím, že se 
nahrazují v tomto návrhu společné zásady pro rozdělení a oddě-
lení odpovědnosti finančního řízení a kontroly za systém nezávis-
lého interního auditu na  všech úrovních veřejné správy. Zákon 
zavádí pozice hlavního účetního, správce rozpočtu a  příkazce. 
Za prvé je to nesouhlas se zakotvením rady ÚSC jako výkonného 
orgánu. Druhá připomínka je pak nesouhlas se zavedením správ-
ních deliktů – zákon umožňuje uložit v rámci přestupkového říze-
ní pokutu příkazci operace a hlavnímu účetnímu za předpokladu, 
že nesplní konkrétní povinnosti, které podle zákona mají. Další 
zásadní problém vidí Svaz v tom, že návrh zákona nezohledňuje 
malé obce a malé zřizované organizace.

návrh vyhlášky o způsobu, termínech a rozsahu údajů 
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, 
rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních  
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků 
obcí a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti
Svaz především upozornil, že ve vyhlášce není vůbec pamatová-
no na malé účetní jednotky, tedy malé obce do tří tisíc obyvatel, 
kterých je početně v České republice nejvíce. Tyto obce obsluhují 
velmi malé procento veřejných příjmů a výdajů, přesto jsou na ně 
kladeny stejné nároky jako na velké územní celky či státní orgá-
ny. Problémy, které budou vznikat na úrovni malých obcí, budou 
ztěžovat i následnou kontrolu krajských úřadů. Svaz navrhl čtvrt-
letní frekvenci předávání údajů pro malé účetní jednotky, čímž 
by se docílilo snížení pracovního vypětí a zároveň zvýšení kvality 
poskytovaných dat.
 
návrh státního rozpočtu na rok 2014
Svaz požadoval zohlednění závazku státu dokončit navýšení 
příspěvku na náklady související s přeneseným výkonem státní 
správy pro rok 2014. Požadoval meziroční valorizaci příspěvku 
minimálně na  úrovni inflace měřené indexem spotřebitelských 
cen. Zároveň předpokládá, že v dalším průběhu přípravy státního 
rozpočtu nedojde k plošnému krácení příspěvku. V současnos-
ti dochází k postupnému poklesu zdrojů obcí a měst určených 
na činnosti v samostatné působnosti a jejich rozvoj, což předsta-
vuje riziko pro budoucí vývoj samospráv.

Poslanecký návrh zákona o registru smluv
Návrh zákona o  registru smluv nově stanovoval zveřejňování 
všech písemných smluv uzavřených státem, obcemi, kraji a jejich 
právnickými osobami v centrálním registru smluv pod sankcí ne-
platnosti. Poslanecká sněmovna projednávala tento návrh od lis-
topadu 2012 do svého rozpuštění koncem srpna 2013. Vzhledem 
k nevyjasněným otázkám, zejména k otázce limitace a absolutní 
neplatnosti smluv při nezveřejnění, nebyl návrh ve druhém čtení 
projednán a spadl tzv. pod stůl. Výrazně k tomu přispěl i Svaz, 
který uspořádal v prostorách Sněmovny v dubnu 2013 seminář 
k problematice zveřejňování smluv. V  říjnu 2013 však noví po-
slanci vázáni podpisem iniciativy Rekonstrukce státu opakovaně 
návrh zákona o registru smluv předložili ve stejném znění.

Vládní novela školského zákona
Novela měla především za cíl upravit nově financování regionální-
ho školství prostřednictvím nově nastavených oborových norma-
tivů, krajských normativů a institucionálního příspěvku na školu. 
To však Svaz zásadně odmítl, protože změna systému nebyla 
dostatečně vydiskutována, nebyly vyhodnoceny dopady. Svaz 
také namítal, že nelze vytvořit obecný právní rámec bez znalosti 
detailů, které by se následně uzpůsobovaly podle potřeby nižšími 
právními normami. Na základě připomínek připomínkových míst 
nebyl návrh dále předložen vládě k projednání.
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z odborné činnosti 
v roce 2013

novela nařízení vlády o odměňování členů zastupitelstev  
územních samosprávných celků
Novela byla zpracována především na základě dlouhodobých poža-
davků Svazu, který prosazoval navýšení odměn minimálně na úro-
veň roku 2010. Ministerstvo vnitra připravilo čtyři varianty úpravy 
odměn a jejich účinnosti a Svaz zásadně požadoval navýšení na rok 
2010, koeficient až 0,6 měsíční odměny uvolněného starosty pro 
neuvolněného starostu a především účinnost novely nařízení vlády 
již od 1. ledna 2014 tak, aby zvýšené odměny dopadly již na nové 
členy zastupitelstva vzešlé z říjnových voleb 2014.

technická novela zákona o veřejných zakázkách
Cílem novely bylo zmírnění dopadů tzv. transparenční novely, 
která nabyla účinnosti 1. dubna 2012. Navíc, pokud by technická 
novela nebyla přijata, poklesl by od 1. ledna 2014 limit pro za-
kázky malého rozsahu u stavebních prací z tehdejších 3 milionů 
korun na 1 milion a nebylo by například možné zadávat nadlimitní 
veřejné zakázky kvůli neexistenci tzv. osob se zvláštní způsobi-
lostí. Návrh Ministerstva pro místní rozvoj mimo jiné počítal se 
zachováním stávajících limitů pro zakázky malého rozsahu nebo 
se zmírněním povinnosti zrušit zadávací řízení při jedné nabídce.
Svaz nad rámec návrhu požadoval vrátit limity zakázek malého 
rozsahu před 1. duben 2012 a povinnost zrušit zadávací řízení při 
jedné nabídce zcela odstranit. Ve snaze vrátit limity byl nakonec 
Svaz úspěšný, povinnost zrušit zadávací řízení při jedné nabídce 
bohužel zůstala, byť v mírnější podobě.

Volební zákon
Ministerstvo vnitra opakovaně předložilo návrh volebního zákona, 
jehož cílem je nahradit roztříštěnou právní úpravu voleb do  za-
stupitelstev obcí, krajů, Parlamentu České republiky, Evropského 
parlamentu a volby prezidenta republiky. Současný návrh již zapra-
coval některé připomínky Svazu k předchozímu návrhu, zároveň 
reflektoval výkladové problémy zákona o volbě prezidenta repub-
liky. Z hlediska obcí je důležité, že návrh sjednocuje proces orga-
nizace jednotlivých druhů voleb. Návrh také předpokládá drobnou 
úpravu volebního systému do zastupitelstev obcí. Svaz v rámci při-
pomínkového řízení požadoval změnu stávajícího volebního systé-
mu na systém tzv. neomezené volby, který lépe odráží preference 
voličů, dále požadoval i zjednodušení financování voleb.
Do konce roku 2013 nedošlo k vypořádání připomínkového říze-
ní, osud volebního kodexu je zatím nejasný.

Rozvoj systému elektronického mýta v České republice 
Svaz připomínkoval také koncepci zpoplatnění pozemních komu-
nikací v České republice. Do roku 2016 bude zachován stávající 
rozsah zpoplatněných komunikací, tj. 1244,3 km zpoplatněných 
dálnic a rychlostních silnic a 201,9 km silnic I. třídy. Výjimkou bu-
dou nově budované úseky na dálniční síti, které budou zpoplatňo-
vány postupně tak, jak budou uváděny do provozu. Ministerstvo 
dopravy dogmaticky prosazuje zohlednění pouze finanční strán-
ky věci, aniž by bralo v potaz, že tento systém má mít i  funkci 
regulační. Tedy takovou funkci, která by umožňovala flexibilně 
se přizpůsobit aktuální potřebě regionu. Svazu bylo uznáno, že 
systém je zamýšlen jednostranně pouze s ohledem na finanční 
návratnost. K tomu bylo přislíbeno, že svazové požadavky budou 
v dalším rozvoji systému elektronického mýta vzaty v potaz. Do 
konce roku 2013 nedošlo k  vypořádání připomínkového řízení, 
osud volebního kodexu je rovněž zatím nejasný.

Veřejné opatrovnictví
Ministerstvo spravedlnosti připravilo věcný záměr zákona o veřej-
ném opatrovnictví, jehož iniciátorem byl Svaz. V  listopadu 2013 
proběhlo vnější připomínkové řízení k  věcnému záměru zákona. 
Svaz uplatňoval několik zásadních připomínek, především nesou-
hlas s přenosem agendy veřejného opatrovnictví pouze na obce 
s  rozšířenou působností. Svaz prosazuje, aby agenda veřejného 
opatrovnictví zůstala zachována na všech obcích. Úhrada výkonu 
veřejného opatrovnictví by měla být poskytována obci, ve které má 
opatrovaný bydliště a jehož je obec opatrovníkem. Zároveň by zá-
kon měl stanovit, že malé obce, které nemají pro výkon veřejného 
opatrovnictví vhodné podmínky, by mohly prostřednictvím veřej-
noprávní smlouvy agendu veřejného opatrovnictví přenést na jinou 
obec. Dále Svaz prosazoval vymezení kvalifikačních předpokladů 
pro výkon veřejného opatrovníka tak, aby zákon kromě povinností 
opatrovníka stanovil také hranice plnění jeho povinností, tedy co 
již výkonem veřejného opatrovnictví není a kde jsou hranice odpo-
vědnosti opatrovníka za výkon jeho funkce.
Nová vláda odsunula projednání věcného záměru zákona o veřej-
ném opatrovnictví do června 2014.

návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon 
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Účelem věcného záměru je definovat zásady, směry a cíle, k nimž 
se má ubírat příští novelizace horního zákona. Mezi tyto cíle musí 
patřit zájem na právní ochraně nerostného bohatství a současně 
s ním i zpřesnění podmínek, za nichž je možno toto nerostné bo-
hatství využívat. Po tzv. malé novele absentuje v horním zákoně 
hlavní nástroj na uplatnění strategických zájmů státu, tedy mož-
nost vyvlastnění za účelem těžby. Nyní ho vláda prosazuje zpět, 
a to pouze pro tzv. strategické nerosty. 
Svaz uplatnil připomínky týkající se rozšíření možnosti vyvlastně-
ní i pro další nerosty a ne jen uran, uhlí hnědé, uhlí černé, wolfram 
a zlato. V souvislosti s tím také doporučil, aby tento institut nebyl 
specifikován v rámci úpravy horního zákona, ale byl využit zákon 
o vyvlastnění.
Dále byly uplatněny připomínky k  rozdělování výtěžku úhrady 
z  vydobytých nerostů a  zásadní připomínky k  postavení obcí, 
na jejichž území má dojít k těžební činnosti nebo geologickému 
průzkumu. Takové obce by měly mít postavení tzv. neopomenu-
telných orgánů, bez jejichž souhlasného stanoviska není možné 
takové činnosti provádět.  
Usnesením vlády byl úkol ministra průmyslu a obchodu vytvořit 
tento zákon zrušen.

návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech
Návrh předpokládal vytvoření nového systému stavebních úřadů, 
resp. vytvoření centrálního stavebního úřadu a  jemu podřízených 
stavebních úřadů na úrovni krajů a měst. Z návrhu nebylo zcela jed-
noznačné, zda by byly zachovány úřady na úrovni obcí I. a II. typu. 
Svaz zcela odmítl předložený návrh věcného záměru zákona, 
resp. úpravy z návrhu vyplývající. Návrh nového řešení byl zcela 
v rozporu s tzv. spojeným modelem výkonu státní správy a samo-
správy a dle názoru Svazu neuvážený, věcně zcela nepropracova-
ný a zejména argumentačně neodůvodněný, neboť autor v pod-
statě uvádí toliko jediný důvod pro vznik samostatné třístupňové 
struktury stavebních úřadů.
Díky odporu Svazu není předmětný věcný záměr dále rozpraco-
váván.



z odborné činnosti 
v roce 2013

15  
 

návrh zákona o vyhlášení národního parku Křivoklátsko  
a o změně zákona o ochraně přírody a krajiny
Návrh zákona řeší změnu stávající Chráněné krajinné oblasti 
Křivoklátsko (CHKO), vyhlášené roku 1978, na Národní park Kři-
voklátsko (NP). Podle zonace CHKO, která byla schválena roku 
1998, se nachází cca 55 % území navrhovaného NP v současné 
I. zóně CHKO a více než 40 % území Národního parku je vyme-
zeno v území II. zóny CHKO. V rámci území navrhovaného NP je 
vyhlášeno 11 maloplošných zvláště chráněných území, z  toho  
3 v kategorii národní přírodní rezervace a 8 v kategorii přírodní 
rezervace. Cílovým stavem po vyhlášení NP Křivoklátsko má být 
nastavení takových nástrojů ochrany přírody a z nich vyplývají-
cích realizačních postupů, které povedou k uchování přírodních 
hodnot centrální části Křivoklátska pro další generace.
Svaz k  tomuto materiálu uplatnil celou řadu připomínek, neboť 
návrh zákona byl sice s dotčenými obcemi diskutován, nicméně 
v původním znění, které již ne zcela koresponduje s předloženým 
materiálem. Připomínky se týkaly např. finanční kompenzace 
za  ztrátu daní z  nemovitostí, které obce získávaly od  Lesů ČR 
za pozemky, na kterých se uskutečňovala těžba dřeva; dále mož-
nosti získávat palivové dřeví z lesa v NP; otázky myslivosti atd.
Ačkoliv byl zákon v mezirezortním připomínkovém řízení již v dub-
nu 2013, nedošlo zatím k projednání ani vládou ani Parlamentem 
ČR. Další osud tohoto právního předpisu je tedy nejistý.

návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona 
o správních poplatcích
V návrhu zákona, který vychází z evropského nařízení, se před-
pokládá, že všechny látky, z  nichž je možné vyrobit výbušninu 
(prekurzory) budou k nákupu vyžadovat povolení (např. bazénová 
chemie, některá hnojiva apod.). V prvotním návrhu měly povolení 
k nakládání s prekurzory výbušnin vydávat obecní úřady s  roz-
šířenou působností. Svazu se však podařilo prosadit, aby tato 
povolení vydávaly úřady, které mají také příslušnou erudici, tzn. 
příslušné obvodní báňské úřady. 

Strategický rámec rozvoje veřejné správy  
a eGovernmentu 2014+
Jedná se o  dlouhodobou strategii představující základní rámec 
pro dlouhodobý, z  logiky věci a vzhledem k charakteru veřejné 
správy kontinuální, proces modernizace procesů ve veřejné sprá-
vě. Cílem je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování 
veřejné správy a veřejných služeb.
Svaz upozornil, že nedostatky vyplývající ze Smart Administra-
tion odpovídaly stavu připravenosti veřejné správy na využívání 
zdrojů z  evropských strukturálních fondů, stejně jako zaměře-
ní SA na  procesně administrativní aspekty fungování veřejné 
správy na úrovni centrální i v územních samosprávných celcích. 
Dnes je situace zcela odlišná a  v  novém programovém období 
by se obdobné problémy již neměly opakovat. Z hlediska rozvo-
je kvality života a konkurenceschopnosti veřejné správy by měl 
být brán zřetel i na výkon samosprávné působnosti. Podle Sva-
zu je třeba zajistit efektivní součinnost všech subjektů veřejné 
správy na úrovni centrálních orgánů, krajů i obcí. Implementace 
eGovernmentu do území je náročný a dlouhodobý proces, který 
se dotýká nejen výkonu státní správy v přenesené působnosti, 
ale i  výkonu samosprávy. Podmínkou úspěchu je s  územními 
samosprávami projednávat všechny závažné změny a okolnosti 
(především v oblasti kompetenční a finanční) vzniklé v průběhu 
realizace navrhovaného Strategického rámce do území. Strate-
gický rámec rozvoje veřejné správy a  eGovernmentu 2014+ je 
stále v procesu vyjednávání.
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n	 Dozorčí rada Vzdělávacího centra pro veřejnou  
správu ČR, o. p. s. PhDr. Marcela Štiková, MČ Praha 15

n	 Dozorčí rada Horské služby ČR, o. p. s. Jaromír Jech, SMO ČR
n	 Dozorčí rada MUFIS, a. s. Jaromír Jech, SMO ČR
n	 Dotační komise MPSV ČR pro poskytování neinvestičních 

dotací ze státního rozpočtu v oblasti sociálních služeb  
 Ing. Jiří Němec, Třebechovice pod Orebem

n	 Dotační komise pro účely soutěže Obec přátelská k rodině 
 Ing. Radka Soukupová, MČ Praha 11

n	 Expertní skupina k projektu „Procesní modelování agend veřej-
né správy“ David Koppitz, B.A, MEPCO, s. r. o.

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

n	 Expertní poradní skupina pro budoucnost kohezní politiky 
MMR ČR Ing. Oldřich Vlasák, SMO ČR

  Ing. Petr Osvald, Plzeň
n	 Expertní skupina k projednávání podrobného nastavení podmí-

nek pro úpravu provozních smluv v rámci vodohospodářských 
projektů Ing. Miroslav Bernášek, Kladno

n	 Expertní skupina „Optimalizace sítě zdravotních  
a sociálních služeb“ Mgr. Jana Vildumetzová, SMO ČR

n	 Expertní skupina zaměřená na problematiku sociálního  
bydlení, veřejné služby a sociálních dávek  
 Ing. Zdeněk Osmanczyk, Havířov 
 Bc. Kamila Faiglová, Chomutov 
 Bc. Jana Žouželková, Přerov 
 Mgr. Petr Bičej, Karviná 
 RNDr. Petr Pospíšil, Zastávka 
 Ing. Marcela Volšičková, Semily 
 Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

n	 Grémium pro veřejnou správu Jaromír Jech, SMO ČR 
 Ing. Dan Jiránek, Kladno 
 Mgr. Ludmila Němcová, SMO ČR

n	 Hodnotící komise Fondu Partnerství Programu  
švýcarsko-české spolupráce Mgr. Gabriela Hůlková, SMO ČR

n	 Hodnotitelská komise Místních akčních skupin při MZe ČR 
 Antonín Terber, Liběšice

n	 Hodnotitelská komise k cyklistickým stezkám  
 Ing. František Havíř, Rousínov

n	 Hodnotitelská komise ke zvýšení bezpečnosti dopravy  
 Ing. Milan Plesar, Otrokovice

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

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

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

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

n	 Komise pro posuzování žádostí o příspěvek na akce zaměřené 
na zklidnění dopravy Ing. Milan Plesar, Otrokovice

n	 Komise pro posuzování žádostí o příspěvek na zvýšení bez-
pečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace Daniel Žídek, Opava

n	 Komise pro posuzování žádostí o příspěvek na výstavbu  
a údržbu cyklistických stezek Ing. František Havíř, Rousínov

n	 Komise sport pro všechny Ing. Oldřich Vlasák, Hradec Králové

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

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

n	 Konzultační rada pro nové nástroje inspekčního hodnocení  
 PhDr. Marcela Šťiková, MČ Praha 15

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

n	 Koordinační PS pro řešení problematiky HIV/AIDS v ČR  
 Mgr. Ludmila Němcová, SMO ČR

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

n	 Koordinační skupina sloužící k identifikaci problémových 
oblastí Bc. Marek Sýkora, Dobřany

n	 Koordinační výbor NSRR – Flexibilní, otevřená  
a soudržná společnost Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

n	 Koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN)  
 Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

n	 Krajská výběrová komise POV – Jihočeský kraj  
 Vlastimil Čech, Lhenice

n	 Krajská výběrová komise POV – Jihomoravský kraj  
 Mgr. Anna Gigimovová, Vedrovice

n	 Krajská výběrová komise POV – Liberecký kraj  
 Ing. Jan Jindra, Martinice v Krkonoších

n	 Krajská výběrová komise POV – Olomoucký kraj  
 Mgr. Eduard Kavala, Bělotín

n	 Krajská výběrová komise POV – Plzeňský kraj  
 Jiří Červenka, Blížejov

n	 Krajská výběrová komise POV – Ústecký kraj  
 Alenka Antošová, Proboštov

n	 Mezirezortní hodnotitelská komise k průmyslovým zónám  
při MPO ČR Mgr. Ludmila Němcová, SMO ČR

n	 Meziresortní koordinační skupina k transformaci systému péče 
o ohrožené děti Mgr. Eva Machová, Olomouc

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

n	 Mezirezortní hodnotitelská komise pro výběr projektů v rámci 
programu na podporu podnikatelských nemovitostí  
a infrastruktury Mgr. Ludmila Němcová, SMO ČR

n	 Mezirezortní pracovní skupina k přípravě Strategie vzdělávací 
politiky v ČR do roku 2020 Mgr. Jan Mareš, Chomutov

n	 Monitorovací skupina projektu Podpora procesů v sociálních 
službách  Mgr. Jana Vildumetzová, SMO ČR

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

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

n	 MV Fondu soudržnosti Ing. František Havíř, Rousínov
n	 MV Integrovaného operačního programu 

 Ing. Vojtěch Munzar, Kladno
n	 MV OP Infrastruktura Pavel Novák, Nymburk
n	 MV OP Lidské zdroje a zaměstnanost  

 Ing. Tomáš Hermann, Havlíčkův Brod
n	 MV OP Podnikání a inovace PaedDr. Václav Hartman, Jilemnice
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n	 MV OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství  
 Josef Bezdíček, Čermná nad Orlicí

n	 MV OP Rybářství Zdeněk Mráz, Třeboň
n	 MV OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

 MUDr. Štěpánka Fraňková, Pardubice
n	 MV OP Životního prostředí Jaroslav Perlík, Hrádek
n	 MV pro činnost Agentury pro sociální začleňování  

v romských lokalitách Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR
n	 MV Programu švýcarsko-české spolupráce  

 PaedDr. Václav Hartman, Jilemnice
n	 MV Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost 

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

n	 MV ROP NUTS II Moravskoslezsko Mgr. Ivan Týle, Nový Jičín
n	 MV ROP NUTS II Severozápad Mgr. Jana Vildumetzová, SMO ČR
n	 MV ROP NUTS II Střední Morava Mgr. Zdeněk Brož, Šumperk 

 Ing Martin Janík, Valašské Klobouky
n	 MV ROP NUTS II Střední Čechy Ing. Dan Jiránek, Kladno
n	 MV ROP NUTS II Severovýchod 

 PaedDr. Václav Hartman, Jilemnice
n	 Odborná komise k projektu Značka kvality Jiří Svoboda, Plzeň
n	 Odborná porota soutěže Geoaplikace roku  

 Ing. Kamil Válek, Uherský Brod
n	 Odborná skupina pro rozvoj venkova zřízená jako poradní 

orgán mezireresortní skupiny při Evropské úmluvě o krajině 
 Josef Bezdíček, Čermná nad Orlicí

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

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

n	 Platforma pro budoucí kohezi 2014+ Ing. Dan Jiránek, Kladno
n	 Platforma pro transparentní veřejné zakázky  

 Mgr. Zdeněk Mandík, SMO ČR
n	 Poradní sbor pro základní vzdělávání odboru předškolního, 

základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT ČR 
 PhDr. Marcela Štiková, MČ Praha 15

n	 PS č. 1 pro energetickou politiku ČR Ing. Vlastimil Vozka, Most
n	 PS č. 2 pro energetické zdroje Ing. Vlastimil Vozka, Most
n	 PS č. 3 pro energetickou infrastrukturu  

 Ing. Vlastimil Vozka, Most
n	 PS č. 4 pro Surovinovou politiku ČR Ing. Vlastimil Vozka, Most
n	 PS č. 5 pro druhotné suroviny Ing. Vlastimil Vozka, Most
n	 PS č. 6 pro strategii výzkumu, vývoje a inovace  

v oblasti energetiky Ing. Dalibor Karásek, Ostrava
n	 PS č. 7 pro zjednodušení přípravy energetických staveb 

 Ing. Dalibor Karásek, Ostrava
n	 PS LEADER Josef Bezdíček, Čermná nad Orlicí
n	 PS k problematice veřejné podpory  

 Mgr. Zdeněk Mandík, SMO ČR
n	 PS k přípravě nového zákona o úřednících veřejné správy  

 Mgr. Ludmila Němcová, SMO ČR
n	 PS k přípravě vyhlášky k definici pravidla pro stanovení 

ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování 
tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním 
zdrojem Ing. Bc. Barbora Fürstová, SMO ČR

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

n	 PS k řešení budoucího směřování ČR v důležitých oblastech 
odpadového hospodářství Ing. Dan Jiránek, Kladno

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

n	 PS k řešení způsobu konečného využití biologicky rozložitel-
ných odpadů na území ČR Ing. Bc. Barbora Fürstová, SMO ČR

n	 PS ke koncepci financování regionálního školství  
 PhDr. Marcela Štiková, MČ Praha 15 
 Mgr. Jan Mareš, Chomutov 
 Mgr. Ludmila Němcová, SMO ČR

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

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

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

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

n	 PS pro Informační systém živnostenského rejstříku, podskupi-
na pro organizační, legislativní a ekonomické aspekty 
 RNDr. Miroslav Kozák, Liberec

n	 Pracovní skupina pro koordinaci urbánní politiky    
 Dr. Ing. Marie Zezůlková, Brno

n	 PS pro programování na období 2014–2020 OP Zaměstnanost 
 Mgr. Hana Nováková, Chomutov

n	 PS pro přípravu Dohody o partnerství 2014/2020  
 Ing. Dan Jiránek, Kladno

n	 PS pro přípravu metodiky certifikace pro místní akční skupiny 
na programové období 2014–2020  
 Josef Bezdíček, Čermná nad Orlicí

n	 PS pro přípravu Národního akčního plánu pro Alzheimerovu 
nemoc a další obdobná onemocnění Jarmila Srbková, Plzeň

n	 PS pro rozvoj strategické práce  
 Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D., SMO ČR

n	 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

n	 PS pro tvorbu Národního akčního plánu rozvoje sociálních 
služeb Mgr. Jana Vildumetzová, SMO ČR

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

n	 PS pro veřejné finance a veřejnou správu Kancelář SMO ČR
n	 PS pro vyhodnocení dosažených cílů v oblasti implementace 

eGovernmentu Ing. Simona Rákosová, Kladno
n	 PS Rady vlády pro hospodářskou a sociální dohodu  

 Mgr. Ingrid Štegmannová, SMO ČR
n	 PS řídícího a koordinačního výboru  Ing. Petr Osvald, Plzeň
n	 Pracovní výbor pro EU Mgr. Ingrid Štegmannová, SMO ČR
n	 Projektový tým projektu Internetizace knihoven  

 Ing. Radim Wylegala, Třinec
n	 Projektový tým k vytvoření analýzy regulace cen tepelné  

energie a její důsledky na odvětví teplárenství  
 Ing. Vlastimil Vozka, Most
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n	 Předsednictvo monitorovací skupiny projektu Podpora procesů 
v sociálních službách Mgr. Jana Vildumetzová, SMO ČR 
 Mgr. Bc. Rudolfína Knotová, SMO ČR

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

n	 Rada MŠMT ČR pro zájmové vzdělávání  
 Petr Halada, Kamýk nad Vltavou

n	 Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci  
 Mgr. Šárka Řechková, SMO ČR

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

n	 Rada Regionálního rozvojového fondu Ing. Jiří Lajtoch, Přerov
n	 Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu  

 Vojtěch Mynář, Ostrava
n	 Rada vlády ČR pro energetickou a surovinovou strategii ČR  

 Ing. Vlastimil Vozka, Most
n	 Rada vlády ČR pro konkurenceschopnost  

a informační společnost Ing. Cyril Čapka, Praha 8
n	 Rada vlády ČR pro nestátní neziskové organizace  

 Ing. Dan Jiránek, Kladno
n	 Rada vlády ČR pro seniory a stárnutí populace  

 Ing. Zdeněk Osmanczyk, Opava
n	 Rada vlády ČR pro udržitelný rozvoj Bc. Roman Onderka, Brno
n	 Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny  

 Ing. Oldřich Vlasák, SMO ČR
n	 Rozkladová komise Úřadu pro ochranu osobních údajů  

 Ing. Bc. Barbora Fürstová, SMO ČR
n	 Regionální výběrový výbor POV – Jižní Morava   

 Jiří Životský, Sokolnice
n	 Regionální výběrový výbor POV – Jihozápad  

 Ing. Josef Troup, Křemže
n	 Regionální výběrový výbor POV – Severní Morava   

 Petr Pecha, Malá Morávka
n	 Řídící a koordinační výbor MMR ČR  

 Ing. Oldřich Vlasák, Hradec Králové 
 Ing. Dan Jiránek, Kladno

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

n	 Řídící výbor pro přípravu IROP Ing. Petr Osvald, Plzeň
n	 Řídící výbor pro přípravu OP Věda, výzkum, vzdělávání  

a poradní pracovní skupiny „vzdělávání“ 
 Mgr. Jan Mareš, Chomutov 
 PhDr. Marcela Štiková, MČ Praha 15 
 Mgr. Ludmila Němcová, SMO ČR

n	 Řídící výbor regionů pro jednání o kohezní politice EU 2014+ 
 PaedDr. Václav Hartman, Jilemnice

n	 Sdružení NEMOFORUM Petr Gabriel, Brno
n	 Skupina pro strategické otázky v zemědělství  

 Josef Bezdíček, Čermná nad Orlicí 
 Alena Knobová, Liběšice

n	 Správní rada nadace BESIP Jaromír Jech, SMO ČR
n	 Správní rada Vzdělávacího centra pro veřejnou  

správu ČR, o. p. s. PhDr. Hana Borovičková, Průhonice
n	 Věstníková komise Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR
n	 Výběrová komise MPSV ČR pro dotační program na podporu 

veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských  
organizací s celostátní působností  
 Mgr. Bc. Rudolfína Knotová, SMO ČR

n	 Výběrová komise pro grantové projekty OP Lidské zdroje  
a zaměstnanost Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

n	 Výběrová komise pro grantové projekty v rámci výzvy č. C1 OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost  
 Mgr. Bc. Rudolfína Knotová, SMO ČR

n	 Výběrová komise pro individuální projekty IOP  
 Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

n	 Výběrová komise 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  
 Mgr. Bc. Rudolfína Knotová, SMO ČR

n	 Výběrová komise pro oblast intervence 3.2 IOP – začleňování 
romské menšiny Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

n	 Výběrová komise pro výběr Integrovaného programu rozvoje 
měst v rámci IOP Ing. Petr Osvald, Plzeň

n	 Výběrová komise pro výběr projektů v rámci 3. kola výzvy  
č. 77 k předkládání grantových projektů OP Lidské zdroje  
a zaměstnanost Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

n	 Výběrová komise pro výběr projektů v rámci výzvy č. C4 OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost oblasti 4.1. „Posilování instituci-
onální kapacity a efektivnosti veřejné správy“  
 Antonín Lízner, Příšovice

n	 Výběrová komise pro výzvu č. 87 – Podpora procesu transfor-
mace pobytových sociálních služeb  
 Mgr. Bc. Rudolfína Knotová, SMO ČR

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

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

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

Použité zkratky:

IOP – Integrovaný operační program

IROP – Integrovaný regionální 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



 
zastoupení
v mezinárodních institucích
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Rada evropských obcí a regionů (CemR)
CEMR je největší zastřešující organizace místních a regionálních samospráv v Evropě, 
sdružující více než 50 asociací z 39 evropských zemí. Členství v této organizaci umož-
ňuje Svazu hájit zájmy českých samospráv v procesu přípravy evropské legislativy a vý-
měnu zkušeností v mnoha oblastech týkajících se obcí. Svaz ve vedení  CEMR zastupuje 
místopředseda Svazu Ing. Oldřich Vlasák jako výkonný prezident CEMR a 5členná de-
legace do Politického výboru CEMR.
Počátkem prosince 2013 se konalo zasedání Politického výboru CEMR. Hostitelským 
místem byla poprvé v historii Praha. Proběhly zde volby do statutárních orgánů této 
organizace, debatovalo se o  tématech týkajících se poskytování veřejných služeb 
na místní úrovni a o situaci a trendech ve vývoji měst postkomunistických zemí v po-
sledních 20 letech.

Delegace Svazu do Politického výboru pracovala ve složení:
Členové: Ing.  Oldřich Vlasák, zastupitel statutárního města Hradec 
Králové, Mgr. František Lukl, starosta města Kyjov, Alenka Antošová, 
zastupitelka obce Proboštov, Ing.  Bc.  Robert Zeman, místostarosta 
města Prachatice, Ing. Petr Smrček, náměstek primátora statutárního 
města Havířov.

Kongres místních a regionálních samospráv Rady evropy (ClRae)
CLRAE je poradním orgánem Rady Evropy zastupujícím místní a regionální samosprávy 
ze 47 členských států Rady Evropy. Delegace ČR čítá 7 titulárních členů a 7 náhradníků 
nominovaných Svazem a Asociací krajů ČR.
V roce 2013 se uskutečnila dvě plenární zasedání, která se věnovala např. tématu eko-
nomické krize v Evropě a jejímu dopadu na místní samosprávy, zprávě o stavu místní 
a regionální demokracie v Maďarsku, Itálii, Gruzii, Albánii a Španělsku a v neposlední 
řadě také tématu víceúrovňového vládnutí.

Delegace ČR zastupující místní samosprávy pracovala ve složení:
Alenka Antošová, zastupitelka obce Proboštov, Mgr. Zdeněk Brož, sta-
rosta města Šumperk, MUDr. Raduan Nwelati, primátor statutárního 
města Mladá Boleslav, Mgr. Hana Richtermocová, zastupitelka města 
Hořice. 

Výbor regionů (CoR)
Výbor regionů je poradním orgánem Evropské unie obhajující zájmy místních a regio-
nálních samospráv členských zemí EU. Úkolem jeho 353 členů ze všech 28 členských 
států je především zapojit orgány regionální a místní samosprávy do  rozhodovacího 
procesu. Evropská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Vý-
bor v oblastech týkajících se regionů a obcí (například politika soudržnosti, společná 
zemědělská politika apod.). Delegace ČR zde má 12 zástupců nominovaných Svazem 
a Asociací krajů. 

Delegace ČR zastupující místní samosprávy pracovala ve složení:
Ing. Petr Osvald, zastupitel města Plzeň – vedoucí delegace, RNDr. To-
máš Hudeček, primátor hl. m. Prahy, Ing. Dan Jiránek, primátor sta-
tutárního města Kladno, MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka statu-
tárního města Pardubice, Mgr. Ondřej Benešík, starosta obce Strání, 
Mgr. Juraj Thoma, primátor statutárního města České Budějovice 

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. 



K 31. prosinci 2013 bylo ve Svazu měst a obcí České republiky 2 500 obcí, což před-
stavuje 39,98 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce zastupovaly  
7 932 654 obyvatel, což z celkého počtu obyvatelstva České republiky představuje 
75,43 %.    
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Členská  
základna

zastoupení obcí, městysů, měst a statutárních měst ve Svazu 
k 31. prosinci 2013

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

Členů 2 500 (39,98 %) Nečlenů 3 753

Celkem počet municipalit v ČR: 6 253

V členských obcích a městech 7 932 654 (75,43 %) V nečlenských 2 583 471

Celkem počet obyvatel v ČR: 10 516 125

Struktura členské základny Svazu 
k 31. prosinci 2013

Počty obcí ve Svazu

1 927 obcí

127 městysů

421 měst

25 statutárních měst

1 395 462
v obcích

156 071
v městysech

2 878 370
ve městech

3 502 751
ve statutárních městech

Nečlenů 3 512

Členů 1 927 
(35,43 %)

Počet obcí  
v ČR celkem: 5 439

Počet měst  
v ČR celkem: 576

Nečlenů 155

Členů 421 
(73,09 %)

Nečlenů 85

Členů 127 
(59,91 %)

Nečlen 1

Členů 25 
(96,15 %)

Počet městysů 
v ČR celkem: 212

Počet statutárních měst 
v ČR celkem: 26

Počty obyvatel v členských obcích Svazu



1 395 462
v obcích

zastoupení v krajích 
k 31. 12. 2013
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kraj okres obcí  
celkem

ve  
Svazu %

Jihočeský
9,28 % *

České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice 
Tábor

109
46

106
75
65

112
110

43
33
39
33
22
32
30

39,45
71,74
36,79
44,00
33,85
28,57
27,27

623 232 37,24

Jihomoravský
12,64 % *

Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

116
1

187
63
82
80

144

34
1

98
36
61
28
58

29,31
100,00

52,41
57,14
74,39
35,00
40,28

673 316 46,95

Karlovarský
2,32 % *

Cheb
Karlovy Vary
Sokolov

40
54
38

23
22
13

57,50
40,74
34,21

132 58 43,94

Královéhradecký
7,52 % *

Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov

104
111

78
80
75

50
32
36
39
31

48,08
28,83
46,15
48,75
41,33

448 188 41,96

Liberecký
3,56 % *

Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Liberec
Semily

57
34
59
65

18
19
23
29

31,58
55,88
38,98
44,62

215 89 41,40

Moravskoslezský
6,72 % *

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
6,16 % *

Jeseník
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk

24
96
97

104
78

15
35
25
46
33

62,50
36,46
25,77
44,23
42,31

399 154 38,60

kraj okres obcí  
celkem

ve  
Svazu %

Pardubický
5,60 % *

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
7,84 % *

Domažlice
Klatovy
Plzeň-jih
Plzeň-město
Plzeň-sever
Rokycany
Tachov

85
94
90
15
98
68
51

41
27
27

8
29
42
22

48,24
28,72
30,00
53,33
29,59
61,76
43,14

501 196 39,12

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

Středočeský
19,16 % *

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

45
37
42
41
41
30
36
36
53
49
39
30

39,47
43,53
42,00
46,07
46,59
43,48
30,00
41,38
48,18
62,03
32,23
36,14

1145 479 41,83

Ústecký
6,12 % *

Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem

52
44

105
70
26
34
23

26
14
47
31
16
14

5

50,00
31,82
44,76
44,29
61,54
41,18
21,74

354 153 43,22

Vysočina
8,60 % *

Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou

120
123
120
167
174

36
44
43
48
44

30,00
35,77
35,83
28,74
25,29

704 215 30,54

Zlínský
4,44 % *

Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín

79
78
61
89

28
28
23
32

35,44
35,90
37,70
35,96

307 111 36,16

* Podíl kraje na celkovém počtu svazových obcí

Celkem 6253 2500 39,98
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Činnost komor,  
odborných komisí 

a pracovních skupin 
v roce 2013

(komory) 

Komora měst
předseda: Mgr. František Lukl, starosta města Kyjov

Nejvíce pozornosti věnovala přípravě nového programovacího období, přípravě a realizaci pro-
jektu meziobecní spolupráce, problematice sociálně vyloučených lokalit, nedostatku lékařů 
v menších městech a obcích, poukazovala ale také na stále vzrůstající administrativní zátěž, 
kterou státní orgány přenášejí na obce, a na problematické fungování některých orgánů státu 
a jím zřízených fondů a organizací.

Komora obcí
předseda: Josef Bezdíček, starosta obce Čermná nad Orlicí

Spolu s představiteli České pošty řešila problematiku obsluhy území poštovními službami  
a protestovala proti změně legislativy umožňující rušit poštovní pobočky, se zástupci Státního 
pozemkového úřadu diskutovala o urychlení komplexních pozemkových úprav, vydala Kunín-
skou deklaraci, která žádá vládu o náležité zohlednění potřeb českých obcí, měst a jejich 
sdružení při čerpání evropských peněz v programovacím období 2014+, zabývala se proble-
matikou financování a provádění veřejně prospěšných prací, varovala před plošným rušením 
katastrálních pracovišť, standardně vedla diskuze o financování obcí a možnosti zvyšování 
jejich daňových příjmů, o možnosti zavedení přímé volby starostů, podílela se na organizaci 
soutěže Vesnice roku.

Komora statutárních měst
předseda: Mgr. Jan Mareš, primátor statutárního města Chomutov

Zaměřila se především na otázky budoucího programovacího období 2014+, přičemž požado-
vala zachování a nastavení nástroje ITI, ale zároveň i nástroje integrovaného přístupu rozvoje 
území, který by měl sloužit i ostatním statutárním městům, soustředila se také na zadávání 
veřejných zakázek a veřejnou podporu, především na „in house“ výjimky u vlastních organizací 
a na problematiku schvalování veřejných zakázek, zabývala se rozdělováním výnosů z hazardu, 
výplatou sociálních dávek a regionálním školstvím, dále jednala o otázkách bezpečnosti, veřej-
ného pořádku či obecní policie.

bezpečnostní komise
předseda: Tibor Skalka, starosta obce Hýsly

Připomínkovala návrh zákona o prekurzorech výbušnin, zamezila tomu, aby povolení k naklá-
dání s prekurzory vydávaly obecní úřady s rozšířenou působnosti, a to především z důvodu 
nutné odborné znalosti, v oblasti podomního prodeje požadovala i nadále regulaci prodeje 
obcí, jelikož, stejně jako regulace hazardu, přispívá k bezpečnosti obyvatel.

(komise)



Činnost komor,  
odborných komisí 

a pracovních skupin 
v roce 2013 

(komise)
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bytová komise
předsedkyně: Dagmar Novosadová, starostka obce Kunín

Diskutovala problematiku zkracování lhůt, v nichž obce nemohou volně nakládat s byty či by-
tovými domy, které postavily s využitím dotace, usilovala o zkrácení lhůt u dotačních programů 
z doby před vznikem SFRB (tedy zejména MMR), na něž se nevtahuje nařízení vlády o použití 
prostředků SFRB formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, zabývala 
se i otázkou sociálního bydlení a trvalých pobytů, a to především v souvislosti s Výzvou staros-
tům 2013, kterou plně podpořila. 

dopravní komise
předseda: RSDr. Vojtěch Mynář, radní MČ Ostrava-Radvanice-Bartovice

Připomínkovala především prakticky všechny právní předpisy, které měly dopad do oblasti 
dopravy, stěžejní přitom bylo prosazování co nejširší možnosti regulace dopravy s důrazem 
na řešení objíždění placených úseků rychlostních silnic a dálnic, vyjádřila podporu projektu 
plavebního propojení Dunaje-Odry-Labe a výuce dopravní výchovy na školách, zabývala se 
kompenzacemi za služby poskytované ve veřejné dopravě, problematice výstavby české sil-
niční sítě a cyklistické infrastruktury.

energetická komise
předseda: Zdeněk Mráz, místostarosta města Třeboň

K hlavním projednávaným tématům patřilo zavádění průkazů energetické náročnosti budov, 
otázky týkající se výroby tepla, bioplynových stanic, fotovoltaických elektráren a problematika 
kompenzací za podzemní zásobníky plynu, komise diskutovala také efektivnost zařízení pro 
energetické využívání odpadů, uplatnila připomínky k hornímu zákonu a zákonu o prekurzo-
rech výbušnin, v rámci celostátní finanční konference spoluorganizovala seminář Energetický 
management obcí.

Finanční komise
předseda: Ing. Ivan Černý, člen Zastupitelstva města Úvaly

Sledovala vývoj příjmů obcí a měst po přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní,  
v souvislosti s tím se zabývala prostředky, které jsou určeny na školy – správnému výkladu 
jejich určení a výpočtu, diskutovala problematiku úpadku obcí, problematiku provozování ply-
nových řádů v obcích a městech, zabývala se pohledávkami obcí a v neposlední řadě rovněž 
finančním rámcem projektu meziobecní spolupráce.

Komise cestovního ruchu
předsedkyně: PhDr. Hana Maierová, členka Zastupitelstva města Turnov

Soustředila se na přípravu věcného záměru zákona o cestovním ruchu a na koncepci státní 
politiky cestovního ruchu pro léta 2014–2020, seznámila se se statistickými projekty MMR  
a s projektem Národního systému kvality služeb v této oblasti, schválila spolupráci s Asociací 
turistických regionů.
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Komise pro informatiku
předseda: Ing. Cyril Čapka, člen Zastupitelstva MČ Praha 8

Věnovala se zejména procesnímu modelování agend, které mají vyčíslit, jaké služby ukládá 
stát obcím v přenesené působnosti a do jaké výše je hradí, a dále pak Strategickému rámci 
eGovernmentu 2014+, kde se snažila dosáhnout příznivějších podmínek pro projekty realizo-
vané v samostatné působnosti obcí na úkor vládních, tradičně spolupracovala na programové 
náplni konference Internet ve státní správě a samosprávě.  

Komise pro zahraniční spolupráci
předseda: Ing. Robert Zeman, místostarosta města Prachatice

Zapojila se do příprav projektů souvisejících s mezinárodní spoluprací měst, členové komise 
se účastnili řady seminářů na toto téma, aktivně reprezentovali Svaz i na mezinárodních kon-
ferencích, komise jednala se zástupci MPO, Kanceláře prezidenta i agentury CzechInvest ve 
věci podpory spolupráce na úrovni měst a podnikatelských subjektů také se zeměmi východ-
ního bloku, podílela se na nominaci zástupců Svazu do delegace do Politického výboru CEMR 
a rovněž tak i na přípravě samotného jednání tohoto orgánu, které se v prosinci roku 2013 
poprvé v historii konalo v Praze.

Komise pro zdravotně postižené občany
předseda: Jaromír Jech, člen Zastupitelstva města Říčany

Zasedala společně se Sociální komisí.

Komise životního prostředí
předseda: Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

Zapojila se do diskuse o věcném záměru zákona o odpadech, podpořila využívání odpadů jako 
zdroje energie a využívání druhotných surovin, požadovala využití výnosu z prodeje emisních 
povolenek na energeticky úsporná opatření zejména pro veřejné budovy, podávala připomínky 
k OP ŽP pro období 2014+, nesouhlasila s vyhlašováním nových národních parků bez souhlasu 
obcí, znovu apelovala na vládu, aby byl zakázán výkup kovů od fyzických osob, podpořila zave-
dení zpětného odběru fotovoltaických panelů, spolu s AK ČR požadovala po MŽP legislativní 
podporu pro zvýšení třídění a energetického využití odpadů a omezení skládkování. 

Kulturní komise
předsedkyně: Mgr. Květa Halanová, starostka města Jílové u Prahy

Zaměřila se na změny v oblasti kultury v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského 
zákoníku a v souvislosti s novinkami při poskytování veřejné podpory, byl jí představen Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR, se kterým navázala užší spolupráci (přijala záštitu 
nad soutěží Městská knihovna roku 2013), spolupracovala na konferenci Industriální kulturní 
dědictví, seznámila se s projektem Rok české hudby 2014.

legislativní komise
předseda: Mgr. František Lukl, starosta města Kyjov

Vytvořila zvláštní PS pro veřejné zakázky, která by měla začít pracovat na přípravě nové právní 
úpravy zadávání veřejných zakázek dle nové evropské legislativy, v souvislosti s plánovanými 
změnami ve struktuře a organizaci Svazu se věnovala návrhu nových Stanov, návrhu jednací-
ho řádu Sněmu, postavení statutárních orgánů Svazu, rozdělení Kanceláře na složky a okruh 
majetkových dispozic s prostředky Svazu, zabývala se novým označením funkcí vedoucích 
pracovníků Kanceláře a jejich jmenováním. 
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majetková komise
předseda: Ing. Dalibor Wijas, MBA, člen Zastupitelstva obce Jesenice

Komise v roce 2013 nezasedala.

Regionální komise 
předseda: PaedDr. Václav Hartman, člen Zastupitelstva města Jilemnice

Zabývala se především otázkou působení místních akčních skupin (MAS) a jejich vztahem  
k místním samosprávám, doporučovala MAS certifikovat a nastavit tak jasná a jednotná pravi-
dla jejich fungování, vyjadřovala jim podporu jako doplňkovému nástroji regionálního rozvoje, 
projednávala také otázky související s přípravou na nové programovací období, dávala připo-
mínky ke Strategii regionálního rozvoje ČR a podněty k realizaci projektu Podpora meziobecní 
spolupráce, vracela se i k otázce regionálního školství.

Sociální komise
předsedkyně: Ing. Radka Soukupová, členka Zastupitelstva MČ Praha 11

Diskutovala roli obcí v procesu transformace sociálních služeb, podpořila poskytované služby 
mimo režim zákona za podmínek jejich kontroly, bojovala za spravedlivé financování sociál-
ních služeb zřizovaných kraji a obcemi, zabývala se koncepcí sociálního bydlení, vyhodnocova-
la dopady Sociální reformy I, prosazovala financování veřejného opatrovnictví pomocí účelově 
vázané dotace a zachování opatrovnictví na obcích všech typů, věnovala se také problematice 
rovných příležitostí a novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Školská komise
předsedkyně: PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání  
MČ Praha 15

Zabývala se především problematikou reformy financování regionálního školství – poukazova-
la na nekoncepčnost a možné podfinancování vedoucí k likvidaci sítě škol a snižování kvality 
vzdělávání, odmítla nastavení financování na platy pedagogů a počty žáků ve třídě – Minister-
stvem školství navrhované finance neodrážely realitu platové sféry ve školství ani skutečný 
stav průměrné naplněnosti škol, kritizovala paušální příspěvek na třídu a na školu, zabývala 
se i novým programovacím obdobím s důrazem na zajištění investic do škol a jejich vybavení, 
opakovaně poukazovala na nedostatek míst ve školách v prstenci kolem velkých měst, v po-
slední době se pak věnovala otázce institucionální podpory vzniku svazkových škol.

PS obcí ii. typu
předseda: Ing. Miroslav Uchytil, starosta města Chlumec nad Cidlinou 

Podpořila Výzvu zákonodárců k zastavení reformy veřejné správy, která měla oslabit roli obcí 
I. a II. typu snížením počtu stavebních a matričních úřadů, zabývala se otázkou povinných účtů  
u České národní banky, na speciálním zasedání v PSP ČR projednávala téma regulace hazardu 
a rovněž zachování výkonu státní správy v území, přičemž bylo jasně vymezeno stanovisko 
proti rušení stavebních úřadů formou zřízení centrálního stavebního úřadu s územními pra-
covišti.    
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PS obcí iii. typu
předseda: Mgr. Petr Tojnar, starosta města Dobruška

Řešila způsob financování regionálního školství, v programu Nová zelená úsporám požado-
vala větší alokaci prostředků pro budovy v obecním vlastnictví, diskutovala téma přímé volby 
starostů, novelu volebního zákona či záměr sociálního bydlení, pozornost věnovala ale také 
technické novele zákona o veřejných zakázkách a rovněž i svazovému projektu Podpora me-
ziobecní spolupráce. 

PS pro financování sociálních služeb
předseda: Ing. Jiří Němec, starosta města Třebechovice pod Orebem

Zasedala společně s Komisí pro zdravotně postižené občany a se Sociální komisí.

PS pro obecní policii
předseda: Ing. Petr Kvaš, ředitel Městské policie Pardubice

Pracovní skupina se v roce 2013 nesešla. 

PS pro povodně
předseda: Jiří Hauzer, starosta obce Osečná

Zabývala se realizací III. etapy protipovodňových opatření, která byla provázena zápasem  
o finanční zdroje (bylo třeba uhradit i rozestavěné projekty z II. etapy), a dále stále nevyřeše-
nou otázkou výkupu pozemků, na nichž je třeba protipovodňová opatření stavět.  

PS pro problematiku sociálního začleňování
předseda: RNDr. Petr Pospíšil, starosta obce Zastávka

Projednávala návrh Strategie bezdomovectví, Koncepci sociálního bydlení a Strategii sociální-
ho začleňování 2014–2020, kritizovala, že návrhy nerespektují samostatnou působnost obcí, 
do které bydlení náleží, vyjadřovala se k otázce ubytoven, přičemž poukazovala na zneužívání 
dávek provozovateli, usilovala také o to, aby pro výstavbu sociálního bydlení byly prioritně 
využity prostředky ze státního rozpočtu a jako doplňující zdroj případně i peníze z EU.

PS pro strukturální politiku
předseda: Ing. Petr Osvald, člen Zastupitelstva statutárního města Plzeň    

K hlavním projednávaným tématům patřila zejména příprava nového programového období 
2014+, kde kladla důraz na prosazení územní a urbánní dimenze, podílela se na přípravě 
stanovisek k budoucnosti kohezní politiky EU, na utváření rámce územní a urbánní dimenze 
a spolupracovala při přípravě nových integrovaných nástrojů měst (ITI, IPRÚ), při přípravách 
operačních programů se aktivně účastnila jednání pracovních skupin OP, spolupracovala  
s MMR a řídícími orgány jednotlivých OP – vytvářela prostředí pro řešení potřeb a zájmů měst.
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expertní skupina manažerů iPRm
předsedkyně: Bc. Ilona Binhacková, manažerka IPRM města Kladno

Společně se zástupci MMR se věnovala především záležitostem, jež se týkaly integrovaných 
plánů rozvoje měst v rámci IOP, a to konkrétně možnostem rozšíření zón IPRM, financování  
v rámci nástroje Jessica atd., aktivně se zapojovala do přípravy nového programového období 
2014-2020, připomínkovala dokumenty na národní úrovni – OP, metodické pokyny aj., členové 
si vzájemně vyměňovali svoje zkušenosti s realizací IPRM, z jejich iniciativy byl vypracován 
manuál IPRÚ, který se na národní úrovni stane návodem pro vytváření integrovaných strategií 
IPRÚ.

Vysvětlivky:

RUD – rozpočtové určení daní
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR 
MV – Ministerstvo vnitra ČR
MF – Ministerstvo financí ČR
PS – pracovní skupina

ORP – obec s rozšířenou působností
PRV – Program rozvoje venkova
IPRM – Integrované plány rozvoje měst
IOP – Integrovaný operační program
OP ŽP – Operační program Životní prostředí
IPRÚ – integrované plány rozvoje území
SFRB – Státní fond rozvoje bydlení
AK ČR – Asociace krajů ČR
 

Výbor městských částí a obvodů statutárních měst a hl. m. Prahy (VmČO)
předseda: Ing. Jiří Hájek, starosta Městského obvodu Pardubice V

VMČO, který má ve struktuře Svazu zvláštní postavení, v roce 2013 projednával řadu pro-
blematik a legislativních návrhů. Patřila k nim např. otázka reformy financování regionálního 
školství, možné změny ve zveřejňování smluv či problematika evidence obyvatel. Dále byla 
projednávána témata týkající se působnosti městských částí a především snaha některých 
statutárních měst zrušit své městské části či obvody. Proti tomuto se Výbor velmi ostře ohradil 
ve svém usnesení přijatém na květnovém zasedání v Pardubicích.

Kontrolní komise 
předseda: Karel Smutný, starosta městyse Klenčí pod Čerchovem 

Komise pokračovala v práci obvyklým způsobem, zasedala zpravidla vždy týden před Před-
sednictvem Svazu. Projednávala podkladové materiály předkládané na tato zasedání, přičemž 
primárně se soustředila na kontrolu hospodaření Svazu, efektivnost vynakládaných prostřed-
ků, rozpočtovou kázeň a vedení pokladny. Průběžně se věnovala i kontrole dodržování Sta-
nov Svazu. Konstatovala, že podklady pro kontrolu hospodaření jsou předkládány přehledně  
a úplné, při kontrolách pokladny nebyly zjištěny žádné nedostatky a nesrovnalosti. Pravidelně 
také vysílala své zástupce na jednání Předsednictva a Rady Svazu, kde tlumočila závěry ze 
svých zasedání. 
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Finanční 
zpráva

PříJmy

1. Vlastní příjmy
Vlastní příjmy Svazu jsou tvořeny především členskými příspěvky. 
K  31. prosinci 2013 byly členské příspěvky uhrazeny na  100,7 % 
schváleného rozpočtu ve výši 21 095 366,58 Kč. XII. Sněm Svazu 
v roce 2011 určil dvousložkovou sazbu členského příspěvku, přičemž 
variabilní část je pro všechny velikostní kategorie shodná, 1,80 Kč 
na jednoho obyvatele, fixní pak činí pro statutární města 10 000 Kč, 
pro města 5 000 Kč a pro obce a městyse 2 200 Kč. 
Dalším zdrojem příjmů jsou úroky z  běžných účtů vedených u Ko-
merční banky, a. s., a České spořitelny, a. s. Tyto příjmy byly plněny 
na 124,6 % ve výši 249 241,61 Kč. Dále pak příjmy z inzercí v Infor-
mačním servisu a na webových stránkách Svazu, které byly naplněny 
na 108,0 % rozpočtované položky, a to ve výši 378 137 Kč po odvodu 
DPH. 

2. Příjmy na zajištění akcí organizovaných Svazem
Z akcí pořádaných Svazem se v roce 2013 opět uskutečnila krajská 
setkání, kongres starostů a primátorů měst a obcí ČR při veletrhu UR-
BIS 2013 v Brně a finanční konference v Praze. V roce 2013 byl také 
pořádán XIII. Sněm Svazu v Českých Budějovicích.
Z reklam a propagací firem v rámci konání krajských setkání se Kan-
celáři Svazu podařilo zajistit příjmy ve výši 1 034 350 Kč po odvodu 
DPH, tj. 94,0 % rozpočtované částky. 
Na finanční konferenci, která se konala ve dnech 21.–22. listopadu, se 
z reklam a propagace podařilo získat příjmy ve výši 669 000 Kč po od-
vodu DPH, tj. 121,6 % rozpočtované částky. Firma Coca-Cola Beve-
rages bezplatně přenechala Svazu pro účastníky konference na zákla-
dě darovací smlouvy nealkoholické nápoje v hodnotě 13 991,67 Kč. 
Účastnické poplatky pak byly uhrazeny ve výši 399 350 Kč po odvodu 
DPH, tj. ze 79,9 % rozpočtované částky. 
Z reklam a propagací partnerů při pořádaném XIII. Sněmu Svazu byly 
po odvodu DPH příjmy ve výši 951 644,63 Kč, tj. 105,7 % rozpočto-
vané částky. Účastnické poplatky byly uhrazeny ve výši 654 360 Kč,  
tj. 70,8 % rozpočtované částky. I pro účastníky Sněmu firma Coca-
-Cola Beverages bezplatně přenechala Svazu na  základě darovací 
smlouvy nealkoholické nápoje v hodnotě 37 092 Kč.
Na zajištění pořádaného semináře Přehrady a povodně – možnosti 
regulace, který se konal v Senátu ČR dne 29. října 2013, se podařilo 
zajistit příjmy z reklam ve výši 29 000 Kč po odvodu DPH.
Na základě darovacích smluv obdržel Svaz od partnerů částku ve výši 
20 000 Kč na pomoc obcím postiženým povodněmi.

3. Příjmy nevlastní 
V roce 2013 byla Svazu opět poskytnuta účelová neinvestiční dota-
ce Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podporu zahraničních aktivit 
Svazu ve výši 2 000 000 Kč. Tato dotace sloužila ke krytí 72,72 % ná-
kladů na smluvně vymezený předmět použití, 27,28 % nákladů hradil 
rozpočet Svazu. Z této dotace vyčerpal 1 999 524,61 Kč, zpět vracel 
nevyčerpanou část 475,39 Kč.
Z Fondu pro bilaterální spolupráci FM EHP/Norsko obdržel Svaz grant 
na uspořádání semináře na podporu spolupráce českých a norských 
měst ve výši 335 069,36 Kč (tj. 90,1 % rozpočtované částky). 

4. Příjmy nevlastní na tuzemské aktivity 
Již v roce 2010 se Svaz zapojil do dalšího projektu v rámci Operačního 
programu – Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) „Zkvalitnění výko-
nu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v ČR“ 
navazující na  již ukončený projekt „Moderní přístupy ke vzdělávání 

volených představitelů územních samospráv“. Na tento projekt Svaz 
obdržel neinvestiční dotaci od Ministerstva vnitra ČR a v roce 2013 
z ní vyčerpal 9 765 765,43 Kč. Finanční podíl Svazu na tomto projektu 
je stanoven na 15 % uznatelných nákladů, dotace tedy představuje 
85 % uznatelných nákladů. 
V roce 2013 dále Svaz získal dotaci od Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR v rámci OP - LZZ na projekt „Systémová podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce v ČR v  rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností“. Tento projekt je 100% financován z uvede-
ného operačního programu. Z této dotace Svaz v roce 2013 vyčerpal 
36 430 502,59 Kč. Mimo náklady Svazu na tento projekt byly Svazu 
uhrazeny náklady spojené s vyplacením záloh, které byly smluvním 
partnerům vyplaceny v rámci přímé podpory ve výši 57 725 860 Kč.

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 mzdové 
prostředky pro zaměstnance Kanceláře a náklady na pořízení majetku 
Svazu. 

Provozní výdaje Svazu byly k 31. prosinci 2013 v souladu se schvále-
ným rozpočtem Svazu čerpány z 82,9 %, tedy ve výši 19 718 685,03 Kč. 

2. Výdaje na mezinárodní aktivity Svazu  
– financované z více zdrojů
Výdaje na  zahraniční cesty zaměstnanců Kanceláře a  zástupců 
Svazu týkající se především legislativy a politik přijímaných na úrov-
ni Evropské unie s dopadem na samosprávu byly čerpány ve výši 
754 109,41 Kč, tj. ze 78,6 % rozpočtované, upravené částky. Výdaje 
byly uskutečňovány v souladu s prioritami zahraničních aktivit Svazu 
přijatých na XI., XII. a XIII. Sněmu Svazu a v souladu se schváleným 
rozpočtem Svazu na rok 2013. Tyto náklady byly z převážné části 
kryty z účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR. Z této dotace byl kryt i členský příspěvek Svazu 
za členství v CEMR a ESN (1 077 820,69 Kč, tj. 100,7 % rozpočtova-
né částky), výdaje na spolupráci s asociacemi místních samospráv  
(2 975 Kč, tj. 14,9 % rozpočtované částky), výdaje na  překlady  
(12 005 Kč, tj. 26,7 % rozpočtované částky), náklady spojené s koná-
ním semináře na podporu české a německé spolupráce (11 792 Kč,  
tj. 33,7 % rozpočtované částky), náklady spojené se společným za-
sedáním předsednictev SMO ČR a ZMOS (14 730,76 Kč, tj. 36,8 %  
rozpočtované upravené částky), náklady na  projekt „Urbánní 
a územní dimenze v operačních programech po roce 2013 z pohledu 
měst a obcí“ (600 000 Kč, tj. 100 % rozpočtované částky). Z uvedené 
dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byly hraze-
ny i náklady na zasedání Politického výboru CEMR, které se konalo 
v Praze (209 411,01 Kč, tj. 83,8 % rozpočtované částky). V souvislosti 
s ukončením provozu kanceláře v Bruselu byly hrazeny závěrečné 
náklady ve výši 35 398,76 Kč, tj. 50,6 % rozpočtované částky.
Náklady na Svazem pořádaný seminář na podporu spolupráce čes-
kých a norských měst činily 357 853,70 Kč, tj. 86,9 % rozpočtované 
částky, a byly spolufinancovány z grantu Fondu pro bilaterální spolu-
práci FM EHP/Norsko.

Výdaje na mezinárodní aktivity Svazu činily k 31. prosinci 2013 v sou-
ladu se schváleným rozpočtem Svazu 3 076 096,33 Kč, čerpány byly 
z 82,0 %. 
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3. Akce pořádané Svazem - financované z více zdrojů
V průběhu měsíců února a března pořádal Svaz krajská setkání, roz-
počet na jejich konání byl čerpán ve výši 435 080,30 Kč, tj. z 97,8 %.
V prvním pololetí 2013 Svaz organizoval kongres starostů a primátorů 
při veletrhu URBIS v Brně. Náklady na  tento kongres byly čerpány 
ve výši 5 564,50 Kč, tj. 92,7 % rozpočtované upravené částky. 
Náklady na  finanční konferenci, kterou Svaz každoročně po-
řádá, byly čerpány z  98,8 % rozpočtované částky, tedy ve  výši  
908 605,71 Kč.
Náklady na  konání XIII. Sněmu dosáhly výše 2  102  954,78 Kč,  
tj. 98,5 % upravené rozpočtované částky. V této částce jsou započte-
ny i vícenáklady ve výši 321 468 Kč vzniklé přesunem termínu konání 
Sněmu z června na září 2013 z důvodu náhlých povodní.
V  roce 2013 Svaz inicioval konferenci s názvem „Územní samospráva 
a jednotná úprava povinného zveřejňování informací“, která se usku-
tečnila 17. dubna 2013 v Poslanecké sněmovně. V  květnu roku 2013 
Svaz opět pořádal „kulatý stůl“ za  účasti představitelů Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, zástupců měst a městských společ-
ností na téma problémy obcí při využívání „in-house“ výjimky ve veřej-
ném zadávání. V září 2013 byla u příležitosti XIII. Sněmu zúčastněným 
členům Svazu poskytnuta příručka „Podpora sdružování obcí a měst 
za účelem výkonu vybraných činností v rámci integrovaných systémů 
nakládání s odpady“. Dále byl Svazem pořádán „kulatý stůl“ na téma 
Výzva starostům 2013 dne 10. září 2013 a seminář Přehrady a po-
vodně – možnosti regulace, který se konal v Senátu ČR dne 29. října 
2013. Náklady na tyto akce činily 133 464,50 Kč, tj 66,7 % rozpočto-
vané částky.
Náklady na  společné zasedání předsednictev komor obcí SMO ČR 
a ZMOS, které se konalo v Luhačovicích, činily 104 853,08 Kč, tj. 
99,9 % rozpočtované částky a byly zahrnuty v neinvestiční dotaci po-
skytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Z  rozhodnutí Předsednictva Svaz zakoupil vysoušeče v  hodnotě 
1 000 607,00 Kč určené k zapůjčení obcím, které byly postiženy po-
vodněmi.

Výdaje na  akce pořádané Svazem financované z  více zdrojů byly  
k 31. prosinci 2013 čerpány z 97,5 %, ve výši 4 691 129,87 Kč.

4. Finanční participace Svazu na mimosvazových aktivitách
Od roku 1994 patří Svaz k jednomu ze spoluvyhlašovatelů soutěže 
Vesnice roku. V roce 2013 byla mezi vítězné obce rozdělena částka 
200 000 Kč a poskytnut příspěvek 5 000 Kč Folklornímu sdružení 
na celostátní vyhlášení soutěže v Luhačovicích.
Svaz se finančně podílel také na soutěži Zlatý erb, a to předáním cen 
pro vítěze. Náklady představovaly 9 225 Kč, tj. 92,3 % rozpočtované 
částky.
V roce 2013 Svaz dále vynaložil 21 780 Kč (14,5 % rozpočtované část-
ky) na externí zpracování stanoviska z pohledu nového občanského 
zákoníku na činnost Svazu.

Výdaje na  finanční participaci Svazu na  mimosvazových aktivitách 
byly k 31. prosinci 2013 čerpány z 62,1 %, ve výši 236 005 Kč.  

5. Finanční participace Svazu na projektech na tuzemské 
aktivity
V roce 2010 se Svaz zapojil do projektu v rámci OP LZZ „Zkvalitně-
ní výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy 
v ČR“ navazující na již ukončený projekt „Moderní přístupy ke vzdě-
lávání volených představitelů územních samospráv“ financovaného 
z dotace od Ministerstva vnitra ČR (viz nevlastní příjmy na tuzemské 

aktivity). Finanční podíl Svazu na tomto projektu činil 15 % uznatel-
ných nákladů, dotace tedy představuje 85 % uznatelných nákladů. 
Tento projekt byl ukončen 31. srpna 2013 a náklady na tento projekt 
v roce 2013 činily 11 676 018,25 Kč (viz nevlastní příjmy na tuzem-
ské aktivity). 
V  roce 2013 byl schválen projekt financovaný Ministerstvem vnit- 
ra ČR v rámci OP LZZ „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospo-
dárnou obec“. Z této položky byla v roce 2013 hrazena projektová 
žádost.
V roce 2013 dále Svaz získal dotaci od Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR v rámci OP LZZ na projekt Systémová podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce v ČR v  rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností. Tento projekt je 100% financován z uvede-
ného operačního programu. Z této dotace Svaz v roce 2013 vyčerpal 
36 430 502,59 Kč. Mimo náklady Svazu na tento projekt byly Svazu 
uhrazeny náklady spojené s vyplacením záloh, které byly smluvním 
partnerům vyplaceny v rámci přímé podpory ve výši 57 725 860 Kč.

CelKOVá ReKaPitulaCe HOSPOdaření SmO ČR   
V ROCe 2013

Příjmy:
 Vlastní 21 723 200,18 Kč
 Příjmy na zajištění akcí 
 pořádaných Svazem 3 808 788,30 Kč
 Nevlastní příjmy   2 334 593,97 Kč
 Nevlastní příjmy na tuzemské aktivity 46 196 268,02 Kč

 Celkem 74 062 850,47 Kč

Rozpočtované příjmy na rok 2013 (bez akcí uvažovaných a převodu  
z rezervního fondu) ve výši 74 062 850,47 Kč byly k 31. prosinci 2013 
plněny na 25,47 %.

Výdaje:
 Provozní výdaje 19 718 685,03 Kč
 Výdaje na mezinárodní aktivity Svazu 3 076 096,33 Kč 
 Výdaje na akce pořádané Svazem  4 691 129,87 Kč
 Finanční participace Svazu 
 na mimosvazových aktivitách 236 005,00 Kč
 Finanční participace Svazu na projektech 
 na tuzemské aktivity 48 221 724,94 Kč

 Celkem 75 943 641,17 Kč

Rozpočtované výdaje roku 2013 (bez akcí uvažovaných) ve výši 
75 943 641,17 Kč byly k 31. prosinci 2013 čerpány z 25,5 %. 

Pro rok 2013 byl rozpočet koncipován jako vyrovnaný a schodek 
hospodaření ve výši 5 048 120 Kč, respektive po schválení změn 
rozpočtu na rok 2013 7 034 120 Kč byl kryt zapojením rezervního 
fondu Svazu, tj. přebytků hospodaření minulých let. Svaz v roce 2013 
oproti rozpočtu hospodařil pouze se schodkem hospodaření ve výši  
1 880 790,70 Kč.
Po odečtení schodku z roku 2013 činí rezervní fond k 31. prosinci 
2013 (přebytek hospodaření minulých let) 27 719 007,93 Kč.  
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ladies and Gentlemen,

You have in your hands the Annual Report of the Union of Towns and Municipalities of the 
CR, in which we have briefly reviewed our activities in the past year 2013. That year was in-
fluenced by several political events, which also became reflected in the work of our Union. I’ll 
mention just the most important ones – the fall of the government of Petr Nečas, the taking 
over by the caretaker government, the dissolution of Parliament and premature elections. 

All these events naturally slowed down the legislative work in our country, and consequently 
also the legislative efforts of our Union. In spite of this, a number of legal regulations were 
debated and many events took place, perhaps the most important of which for our Union be-
ing its 13th Assembly. But even its organisation was much more difficult than in the previous 
years. Because of the flooding, which hit a large number of our towns and villages, the original 
June date fixed for its holding had to be postponed until September, which naturally complica-
ted a number of things. Nevertheless, the postponement did not affect its importance and the 
participation of delegates. I myself was very pleased that among the guests I could welcome 
were the chairman of the Senate, Milan Štěch, and the Prime Minister Jiří Rusnok. The Presi-
dent of the Czech Republic,  Miloš Zeman, could not attend, but I greatly appreciate that he 
invited our entire Executive Board for talks to Prague Castle, where we had an opportunity to 
discuss the main subjects which are worrying our self-governments most. 

As I have said in the introduction, although the country was ruled by a caretaker government 
for practically half a year, several demands the Union had raised were pushed through. Much 
credit for this is certainly due to František Lukl, a member of the Union Executive Board for 
many years, who held the post of Minister for Regional Development in that government. 
One of the first decisions, which he presented to the government, was the halting of the 
public administration reform concerning the setting up of the Supreme Building Office and 
the potential closing down of building offices in 1st and 2nd type communities. An important 
shift also took place in the area of public procurement, where the limits were substantially 
changed, and demands were answered for the change of the period during which apartments 
built with state subsidy are subjected to certain limitations. The Union also concerned itself 
with the preparation of rules for drawing financial resources from European funds. Represen-
tatives of the Union held a number of talks with the Ministry for Regional Development and 
with other institutions.

The Union dealt with many other subjects, such as the anti-corruption amendment to the 
Communities Act, the enlargement of the powers of the Supreme Audit Office and non-system 
controls, the financing of regional level educational institutions, preservation of postal servi-
ces in rural communities, compulsory publication of information and many other topics. More 
details about these activities can be found in the chapters to follow.

I would further like to point out that in 2013 several changes took place in the internal struc- 
ture of the Union. Perhaps the most important one concerns the composition of the Union’s 
Executive Board – according to the new Statutes, the Executive Board now has 13 members, 
with the Chamber of Communities having two more representatives in it. Another, more im-
portant change, occurred in the Union’s bodies. The Office is no longer headed by the Execu-
tive Vice President, but by the Executive Director. This post has been entrusted to Mgr. Jana 
Vildumetzová, former Mayor of Horní Slavkov. A new body to have been set up is the Office for 
Projects and Education, whose head is Jaromír Jech, a deputy of the town of Říčany. 

Dear friends, in conclusion, as in previous years, I would like to thank all the mayors and 
deputies who participate in the work of the Union. And as on previous occasions, I would like 
to point out that we hold in great esteem all those who support our uneasy and often time 
consuming work at least by being members of the Union. Thank you.

Dan Jiránek
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Summary  
Characteristics

 

What is SmO CR

The Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic (SMO CR) is a voluntary, 
non-political and non-governmental organisation founded as an interest association of 
juristic persons. The Union’s activities are based primarily on the work of the mayors and 
deputies, who devote much of their time to dealing with general communal problems 
beyond their official duty. 

main Objectives of the union

n To pursue the common interests and rights of the municipalities and towns of the 
Czech Republic and create favourable conditions for their development.

n To participate in the drafting of laws and other measures having an impact on local 
self-governments.

n To inform the Government, Parliament and EU institutions in time about the impact 
the measures they prepare may have on the functioning of municipalities.

n To strengthen the economic independence of towns and municipalities.
n To inform and educate the deputies and employees of local self-governments.

As the objectives mentioned above show the Union’s everyday work is focused primarily 
on legislation having an impact on the functioning of local self-governments, on structu-
ral politics, social inclusion politics, subsidy politics, and other politics. The Union’s re-
presentatives are actively involved in the entire legislative process. In 2004, the Union 
became a regular place for comments in the framework of Government debates and in 
2005 it signed an Agreement on mutual cooperation with the Government.

The Union also pursues activities at the European Union level. It exerts efforts to influen-
ce European politics so as to prevent the competences of towns and municipalities in the 
Czech Republic from being restricted. It also helps the municipalities and towns create 
international partnerships. 

the assembly

is the Union’s supreme body, which meets 
once in two years. It determines the Union’s 
priorities and the main lines of its activity, 
approves the results of the Union’s econo-
mic management between Assemblies and 
adopts positions on topical problems facing 
towns and communities.

the Council

directs the Union’s activities between As-
semblies and meets at least twice a year. 
It approves the results of the Union’s eco-
nomic management and the budget for the 
following year. It formulates the text of re-
solutions on different issues concerning 
self-government. It is answerable to the 
Assembly for its work. Currently it has 101 
members. 

the Control Commission

is a nine-member independent body of the 
Union answerable to the Assembly. It super-
vises the observance of generally binding 
legislation and the Union’s Statutes and 
controls the use of the Union’s financial and 
material means.

the executive board

ensures the Union’s operative activities in 
the period between the Council’s sessi-
ons and formulates its positions on topical 
issues concerning self-government. It is 
answerable to the Council for its work. The 
Executive Board has 13 members. To be 
able to give well-founded answers on dif-
ferent issues the Executive Board sets up 
expert advisory commissions. 

the chambers

deal with the requirements of different types 
of communities. Each community is a mem-
ber of one of the chambers; statutory cities 
and the capital Prague are members of the 
Chamber of Statutory Cities, the towns are 
members of the Chamber of Towns and the 
municipalities and townships are members 
of the Chamber of Communities. The cham-
ber arrangement of the Union ensures a 
balance of views between different size ca-
tegories of municipalities. 

Bodies
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The year 2013 was full of political twists and turns. In June, the 
government of Petr Nečas fell and was replaced by the caretaker 
cabinet of Jiří Rusnok. Although it did not get a vote of confidence 
from Parliament, it gradually gained the confidence of the people 
and remained in office until the beginning of the new year. In Au-
gust, the lawmakers voted for the dissolution of the Chamber of 
Deputies, thus opening up the way to premature elections, which 
were held in October. All those events slowed down the legislative 
process in the Czech Republic, and in consequence the Union did 
not make so many comments on bills as it did in previous years. In 
spite of this, a number of regulations were debated, in particular 
as regards legislation concerning public procurement, the enlarge-
ment of the powers of the Supreme Audit Office in relation to com-
munities, the Education Act, etc. Much in the focus of the Union 
members were preparations for the new programming period as re-
gards the drawing of funds from the European Union. More details 
about these activities of the Union can be found in the chapter Spe-
cialised Activities of the Union. In 2013, the Union’s work was also 
affected by the June flooding, which made it necessary to postpone 
its 13th Assembly; this naturally caused certain complications and 
resulted in higher costs. Relatively essential changes took place in 
the Union’s internal structure. The Office of the Union changed the 
composition of its leadership, when it placed Mgr. Jana Vildumetzo-
vá, Mayor of Horní Slavkov, at its head and appointed her Executive 
Director of the Office. Another new appointment is that of Jaromír 
Jech, who has become head of the newly established Office for Pro-
jects and Education. Those changes naturally became reflected in 
the Union’s Statutes. Let us now recall the most significant events 
in the life of the Union.

Perhaps the first important event was the reception of the Union’s 
representatives at Strakova Akademie, the seat of the Czech Govern- 
ment, which took place on 30 January. It was one of the regular 
meetings of the Union’s executives with members of the Govern-
ment of the Czech Republic, which take place at least once a year 
on the basis of a cooperation agreement signed in 2005. As on 
the previous occasions, the Office of the Union prepared themes 
with clearly formulated positions of the Union. The discussion con-
cerned primarily preparations for the new programming period, 
the public administration reform, direct election of mayors, social 
inclusion and the ever topical subject of wastes. Prime Minister Ne-
čas appreciated the quality of the background materials prepared 
and the matter-of-fact and correct discussion, which he described 
as beneficial to both sides. The discussion was wound up with the 
adoption of a joint statement. 

In February, a marathon of regional meetings took place, for the 
tenth time in the history of these encounters, which are very popu-
lar with the mayors, both for their accessibility and the possibility 
of broader discussion than is the case during big national events. 
Which were the subjects that dominated the discussions this time? 
In the first place it was the concept of finalising the public admi-
nistration reform, which the Union unequivocally rejected, because 
it was gradually taking away the powers from 1st and 2nd type 
communities. On the other hand, the Union supported the perform- 
ance-based public administration system. Other broadly analysed 
topics included the anti-corruption amendment to the Communi-
ties Act, which was finally withdrawn from the government agenda 
under the pressure of the Union; another amendment to be with- 

drawn for the time being concerned the Supreme Audit Office, 
which provided for the enlargement of its powers. In this connec-
tion, the Union pointed out that current controls being carried out 
by the Audit Office were inconsistent and non-systemic; wide-
-ranging discussion also focused on the reform of financing the  
regional educational system. Another widely discussed topic 
was the preservation of postal services in rural communities and  
potential changes of the forms of the services and the direct  
election of mayors; a great deal of attention was paid to the dra-
wing of financial resources from EU funds after 2013. The regional  
get-togethers were attended by 852 mayors. 

On 28 February, a broadly attended working meeting of represent- 
atives of local self-governments, regional administrations and the 
Ministry of Education, historically the first of its kind, was held in 
Jihlava under the auspices of the Union’s Education Commission. 
The main subject discussed was the financing of regional educa- 
tion, specifically the drafting of the basic parameters of the reform 
of financing, presented in January by the Ministry of Education. 
At the meeting, the representatives of towns and municipalities  
presented ten of their most important requirements. Special em-
phasis in this respect was placed on the demand that the school 
should be regarded as a single entity encompassing both education 
and upbringing and that the reform should not affect the quality of 
education itself. One of the points raised was the financing of the 
non-teaching staffs in schools and of school services. 

A month later, on 28 March, another regular meeting took place 
of the Union representatives with the management of Czech Post. 
With its managing director, Petr Zatloukal, they discussed the future 
of the entire Partner Project, the essence of which is the change of 
the form of services in case the local post office is heavily loss-mak- 
ing. The discussion also concerned contracts signed with Czech 
Post by would-be operators of postal services. The Union repre-
sentatives especially pointed to the high fines, which the operator 
would be obliged to pay in the case of any professional wrongdo-
ing. The discussion of the change of the post office network and 
the Partner Project continued in May at Moravec, where general 
director Zatloukal reassured that no change of the form of servic- 
es would take place without the consent of the representatives of 
the community concerned. A follow-up to these activities was the 
meeting of the Union’s Executive Board with Ondřej Mikšík, direc-
tor of the legislative department of Czech Post state enterprise, 
and Jaromír Novák, chairman of the Council of the Czech Statistical 
Office, on 15 November. The talks concerned the text of the order 
prepared for the government by the Czech Statistical Office, which 
said that potentially the number of post offices in the Czech Repub-
lic could be cut by more than one thousand. Jaromír Novák assured 
that the text of the order they proposed in no case anticipated any 
large-scale closing down of post offices and that the figure was a 
mere computation, based on legislation requiring the government 
to issue an order stipulating the minimum number of post offices; 
the order was to be accompanied by a regulation defining postal 
service availability parameters. All the participants agreed that the 
principal thing was to take into account the conditions and the situ-
ation in the area concerned.

On 19 April, the Council of the Union met in Třeboň. The core point 
on its agenda was preparations for the next programming period. 
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The Council asked the Ministry of Finance and the regions to deal 
without delay with the situation concerning the Regional Opera- 
tional Programmes, which resulted from the correction of financial 
means in relation to communities. It further demanded that in the 
case of re-allocation unused funds made available under the dif-
ferent operational programmes should go to basic education and 
the improvement of the local road systems, and that the 300 mil- 
lion euros transferred to cohesion policy from common agricultural 
policy should be used exclusively for the needs of rural areas; the 
Council then called on the Association of Regions to open talks with 
the Union without delay on the inclusion of the territorial and urban 
dimension in both the Integrated Regional Operational Programmes 
and the Sectoral Operational Programmes. The Council broadly 
discussed the projects being prepared and those already realised; 
most attention was paid to the project supporting inter-communal 
cooperation. A part of the agenda concerned current legislation.

The forthcoming new programming period was the main point on 
the agenda of the 20th Congress of Mayors held in Brno on 26 
April. With Miroslav Daněk from the Ministry for Regional Develop- 
ment the mayors talked about what it could be possible to sup-
port, how much money should be allocated to the municipalities 
and under what conditions the resources could be used. Another 
main subject they discussed was the environment. Minister Tomáš 
Chalupa presented to the congress participants the plans of the 
Ministry concerning the drawing of subsidies from EU funds. He 
also spoke about reducing energy intensity in buildings and the 
New Green Savings Programme. The ambitions of the Ministry of 
Agriculture in the next programming period were presented to the 
participants by Deputy Minister Miroslav Hladík.

The compulsory publication of information was the topic discussed 
at a conference, which the Union organised in the premises of the 
Lower House of the Czech Parliament on 17 April. The discussion 
concerned the amendment to the Communities Act, which regu- 
lates the obligation of the communities to publish certain kinds of 
information, and especially the Bill on the Central Register of Con-
tracts, defended at the conference by Jan Farský, deputy and mayor 
of Semily, who moved the bill in Parliament. Most of those present, 
however, did not agree with Deputy Farský. They criticised especi-
ally the obligation to publish orders and invoices and recommended 
the setting of limits for the compulsory publication of contracts. 
The limit, which most of those present proposed, was CZK 50 000. 
The documents adopted by the conference were sent to all mem-
bers of Parliament. 
On 24 May, representatives of the Union defended their positions 
as regards the future of waste management, which was the subject 
of a seminar in the Senate. Both experts and communal politicians 
agreed that the way of handling wastes in the Czech Republic must 
be changed, or rather that the existing ratio should be reversed, 
which means that one-third of it should be deposited and two-thirds 
recycled or used for energy purposes. Although it is obvious that 
this is a long-term target, partial steps towards meeting it must be 
done already now. At the seminar, the participants broadly debated 
the issue of raising waste deposition charges. The Union represent- 
atives recommended that in case the charges are raised, this must 
be done under clearly defined conditions – the revenue should go 
back into the waste management system and the gradual raising of 
charges should be announced several years in advance. This must 

be followed by evaluation and the specification of the next waste 
charge collection period. 

At the end of May and the beginning of June, the functioning of the 
self-governments was affected by devastating floods. The mayors 
of the affected communities had to deal with all the problems re-
sulting from the flooding; they had to arrange the evacuation of 
citizens and provide all the necessary technical facilities. The Union 
made available one million crowns from its budget to help the affect- 
ed communities. The companies DSB EURO, s.r.o., based in Blan-
sko, and the Královéhradecká provozní, a.s., based in Hradec Krá-
lové, contributed CZK 10 000 each for the purchase of condensing 
dehumidifiers to help ease the consequences of the flooding. Due 
to those events and in solidarity with the affected communities the 
13th Assembly of the Union was postponed.

On 7 June, President Miloš Zeman received members of the Union’s 
Executive Board at Prague Castle. The main topic they discussed 
was naturally the floods and the liquidation of the damage caused 
by them. In the debate, the Union’s representatives emphasised 
the need for changes in landscape management without which the 
proposed flood protection measures would be insufficient. Much 
of the time was reserved for the discussion of preparations for the 
forthcoming programming period. In it, Dan Jiránek pointed out that 
the Union would make every effort for its proposals concerning the 
territorial and urban aspects of EU funds after 2013 to be included 
in the Partnership Agreement and all the operational programmes. 
The Union representatives also informed the President about other 
problems worrying the towns and municipalities. They especially 
pointed to the steadily growing administration burden and the need 
for the revision of the Public Procurement Act, the illegal purchase 
of scrap metal, growing criminality and the unfortunate way of so-
cial service financing.

In the summer months, problems between certain groups of the po-
pulation came to a head in some towns. Unrest broke out even where  
no one had expected it, for example in South Bohemia. Therefore, 
on 10 September the Union organised a round-table conference 
on this subject, which was attended by community representatives 
and a number of guests. Among them were, of course, the authors 
of the Appeal to Mayors 2013, which addressed the towns and 
municipalities with the request to deal with the problem of malad-
justed communities in a coordinated way, while showing solidarity. 
All those present agreed that the key to finding a solution to these 
disputes was in the hands of the self- governments and that the 
state must create adequate legal, economic and personal condi- 
tions for them in this respect. Therefore, in conclusion they defined 
specific requirements which, if fulfilled, would prevent any further 
outbreaks of social unrest. The requirements concerned social hous- 
ing, permanent residence, safety, education and employment. In 
this connection they gave a negative review of the functioning of 
the Agency for Social Inclusion.

On 18 September, another joint session took place at Strakova Aka-
demie of the Union’s leading representatives with members of the 
Government of the Czech Republic, at that time the “Government 
of Experts”. Prime Minister Jiří Rusnok and his cabinet assured the 
Union’s leading representatives led by Dan Jiránek of the interest of 
his government to carry on their efforts to deal with essential issues 
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having an impact on local self-governments. During the meet- 
ing they spoke especially about social safety issues and growing 
unrest in towns and communities, the Public Procurement Act 
Amendment, a possible raising of compensation for the exercise of 
delegated powers and the shortening of the time during which own- 
ers of community apartments built with state subsidy are unable to 
dispose of them. Issues concerning European funding in the new 
programming period were also discussed. 

On 19 and 20 September, České Budějovice was the venue for in-
disputably the most important event of the Union, its13th Assem-
bly. There, the delegates and leading state representatives, who 
included Prime Minister Jiří Rusnok and Senate Chairman Milan 
Štěch, discussed the most serious problems worrying the towns 
and municipalities. Their discussions covered topics such as the 
benefits of the new budgetary tax determination, the rather chaotic 
preparation of the concept of finalising the public administration re-
form, the difficulties incurred by the Public Procurement Act Amen-
dment, the regional education system, etc. The delegates took 
advantage of the presence of European Parliament Vice President 
Oldřich Vlasák, whom they asked about procedures relating to the 
drawing of financial resources from European funds in this and the 
forthcoming programming periods. In the first place, however, the 
13th Assembly set out the Union’s priorities in the coming period 
and approved the adjustment of its Statutes. The most significant 
change of the Statutes was the raising of the number of members 
of the Union’s Executive Board from 11 to 13, thus strengthening 
the representation of the Chamber of Municipalities, and the chang- 
es in the Union’s bodies, where the Union’s Office became headed 
by the Executive Director and a new body, the Office for Projects 
and Education, was set up.

Mutual exchange of topical information and experiences was the 
subject of another of the regular meetings between the Executive 
Board of the Union and the Association of Towns and Communities 
of Slovakia, this time held on the Czech side in Luhačovice, on 4 
October. These talks, too, were dominated by issues concerning 
the new programming period and preparations for drawing finan-
cial resources from European funds. Both sides were naturally 
interested in negotiating the best possible terms and conditions, 
both financial and administrative, for drawing financial resources 
for the towns and municipalities. In the part concerning legislation 
the most widely discussed issues were public procurement, as the 
legal regulation of this issue is too complicated in both countries, 
and inter-community cooperation.  

A number of interesting subjects were featured by the Financial 
Conference, the Union’s traditional event, the 16th in its histo-
ry, held in the building of Prague’s National Museum on 21 and 
22 November. The participants were acquainted with the most 
important changes awaiting the self-governments after the new 
Civil Code becomes effective. They were informed about the 
most frequent mistakes the communities make in exercising their 
powers as independent entities. They discussed the future of 
public tendering and the drawing of financial resources from Eu-
ropean funds. Unequivocally the most frequent queries and sug- 
gestions concerned social housing and social benefits. The 250 
mayors, who attended the event, also discussed energy issues 
and debt enforcement. 

On 2 and 3 December, the Union, in cooperation with the Prague 
Municipal Authority, hosted, for the first time in its history, a ses- 
sion of the Policy Committee of the Council of European Municipal- 
ities and Regions (CEMR), which was attended by more than 170 
mayors and regional representatives from 30 European countries. 
The session elected new representatives to the statutory bodies 
of this all-European organisation. A very important outcome of the 
election for us was that the Union’s representative, Oldřich Vlasák, 
was appointed CEMR’s Executive President for the upcoming peri-
od. During the session, important representatives of European self-
-governments, the European Parliament and other organisations 
debated subjects concerning the provision of public services at the 
local level and the situation and trends in the development of towns 
in the post-communist countries over the past 20 years.

On 4 December, an important meeting of self-government repre-
sentatives was held in Prague dealing with education, in particular 
the setting up of alliance schools, which, according to the plans of 
the Ministry of Education, are to receive financially friendlier treat- 
ment in comparison with other schools. All those present agreed 
on the recognition of alliance schools as one of the juristic person 
forms in the system of education. An indispensable condition for 
the establishment of such schools, they pointed out, was the vo-
luntary principle. At the same time, however, they expressed their 
resolute opposition to putting economic pressure to bear on the 
setting up of this type of schools and giving those schools prefer- 
ence over conventional schools.  

On 6 December, the Union Council held a meeting the main pur-
pose of which was to debate and approve the Union’s draft budget 
for the next year. This required the discussion of planned events 
and other intra-Union issues. A significant part of the discussion, 
however, focused on preparations for the next programming period. 
The Council also heard valuable information from the Union’s Vice 
President František Lukl, who at that time held the post of Minister 
for Regional Development. Among other things he confirmed the ef-
fort of his ministry to simplify administration in connection with pro-
ject applications and to concentrate on priorities. He also inform- 
ed the participants about the preparation of methodical instruct- 
ions to be issued before the actual drawing of financial resources. 
As on all the previous occasions, Oldřich Vlasák, Vice President of 
the Union and Vice President of the European Parliament, brought 
to the participants the latest news from Brussels.

In an effort to increase the involvement of community represent- 
atives in the decision-making processes at the European level the 
Union, in cooperation with the representation of the European 
Commission in the Czech Republic and the European Parliament 
Vice President Oldřich Vlasák, organised a study visit of community 
representatives to European institutions in Brussels, from 13 to 16 
October. The purpose of the study visit, in which 22 community 
representatives and 3 employees of the Office of the Union took 
part, was to become acquainted with the functioning of EU institu-
tions, the decision-making process and possibilities of influencing 
EU legislation from the self-government and the Union positions.
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In 2013, the Union participated actively in the preparation of the 
new programming period 2014-2020. As shown in the contribut- 
ions mentioned before, this subject became the central point on 
the agenda of all the major events. As part of those preparations, 
the Union defended the interests and needs of all the size cate-
gories of towns and municipalities. On the basis of the document 
“Positions of the Union of Towns and Municipalities of the Czech 
Republic on the territorial and urban dimension of ESIF”, the Union 
effectively contributed to discussions concerning the territorial di-
mension and integrated instruments (ITI, IRDP). 
For the whole year it actively participated in the preparation of the 
Regional Development Strategy 2014–2020, all the operational 
programmes and the Partnership Agreement, which is a key do-
cument on partnership between the particular member states and 
the European Commission. The Union took part in all the related 
talks, where it highlighted its positions, also in relation to its other 
territorial partners.
When preparing the conditions for drawing financial resources in 
the new programming period, the Union sought to ensure an effi- 
cient and simple implementation environment that will secure a di-
rect relationship between the beneficiaries and the control bodies. 
Its aim was to ensure optimum conditions for all the municipality 
size categories in their effort to strengthen their role and maintain 
essential influence on their own development. The Union repre-
sentatives also participated in the debates of the CEMR working 
groups and brought back valuable information on the development 
of legislation at the supranational level and suggestions made by 
other member states concerning the preparations for the new pro-
gramming period. 

Besides work concerning current legislation, at both the domestic 
and community level, the Union worked for the enhancement of the 
spirit of community partnership. In the framework of partnership 
cooperation of towns and municipalities, the Union, in collabora-
tion with TANDEM organisation, on 18 June organised a seminar 

entitled Possibilities of Czech-German cooperation of children and 
youth. The programme reviewed current trends in the partnership 
cooperation of towns and municipalities and outlined possibilities 
of financing activities focused on children and youth from Euro-
pean, national and other sources. The Union also participated in the 
preparation and organisation of the first Czech-Hungarian meet- 
ing of twinned towns, which was held in the Hungarian town Tata 
on 28 June. Its principal aim was the sharing of examples of good 
practice and outlining possibilities of economic cooperation at the 
local level. As part of the project Support of cooperation between 
Czech and Norwegian self-governments financed by a grant from 
Norwegian funds 2009-2014 the Union organised a seminar in Pra-
chatice from 4 to 6 September for Czech and Norwegian towns 
with the aim of making it possible for community representatives 
from those countries to establish contacts and initiate their future 
cooperation.

In addition to the above activities in the area of partnership cooper- 
ation of towns and municipalities the Union kept its members in-
formed about topical events and grant possibilities in this field and 
provided individual consultations to grant seekers under the Europe 
for Citizens programme and helped establish new partnerships.

Over the year, foreign delegations of community representatives 
and members of national associations of local self-governments, 
mainly from East and Southeast Europe, were received at the 
Union’s headquarters, where Czech mayors informed their foreign 
colleagues about their experiences with the functioning and refor-
ming of public administration. 

As in the past, in 2013 the members of the Union were kept inform- 
ed about all the Union’s activities on the Union websites, through 
its electronic bulletin, and a summary of the most important activi-
ties and events occurred in the previous month appeared in print in 
the Union’s Information Service monthly. 
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