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V Á Ž E N Í  A   M I L Í  K O L E G O V É ,

rok se s rokem sešel a je tady opět čas hodnocení a bilancování naší činnosti. Na následujících stránkách 
najdete přehled práce jednotlivých svazových sekcí i výsledky práce na nejrůznějších projektech.

Práce svazové kanceláře na připomínkování právních předpisů, vyjadřování k dalším nelegislativním mate-
riálům či náš boj za zachování smíšeného modelu veřejné správy s ohledem na stavební zákon nezastavil 
ani koronavirus. Naopak, všechny síly jsme napřeli ve prospěch našich měst a obcí, kterým v této těžké době 
bylo mnohdy ouvej, abychom je podpořili, podrželi, abychom společně mohli tuto dobu překlenout bez 
výraznějších ztrát.

Nemohu tady v této souvislosti nezmínit naše úspěchy, kterých jsme dosáhli díky všem naším členům, kteří 
jsou ve Svazu měst a obcí aktivní nebo jen svým členstvím dodávají sílu naší organi-
zaci. Všechny názory zohledňujeme, jsou velmi cenné pro naši práci. Mohli jsme tak 
připravit důležitá stanoviska a prosadit schválení novely zákona o rozpočtovém určení 
daní, v níž se podařilo historické prolomení hranice 23,58 % na 25,84 % ve prospěch 
obcí a krajů. Zabojovali jsme za odchodné i za schválení mimořádných odměn pro 
městské a obecní strážníky, kteří se velkou měrou podíleli na boji s covid-19. Svým 
hlasem jsme také přispěli k přiznání mimořádného finančního příspěvku pro školská 
zařízení na nákup IT vybavení pro distanční výuku při boji s pandemií nebo na refun-
daci nákladů obcím, které vykonávaly povinnosti karanténního ubytování covid-19 
pozitivních osob bez přístřeší. 

Dokázali jsme zabránit konzervaci drah či rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolní-
ho úřadu, povedlo se nám také vrátit do Národního plánu obnovy finanční prostřed-
ky na regeneraci brownfieldů. Nezapomněli jsme ani na kulturu, která tvoří nedílnou 

součást našeho života a které hrozilo rapidní snížení financí ze státního rozpočtu.

I v roce 2021 jsme se museli bránit, a úspěšně jsem se ubránili, před přijetím některých návrhů zákonů ze 
sociální oblasti, které ukládaly obcím nové povinnosti s dopadem do jejich rozpočtů, jakým byla např. po-
vinnost podílet se na spolufinancování sociálních služeb.

Měli jsme velké štěstí, že se dvě z našich významných akcí, Právní konference a Sněm Svazu, mohly konat 
fyzicky, že jsme se po dlouhé době mohli vidět, potkat se a potřást si rukou, popovídat si, sdílet svoje starosti 
i radosti. 

Povedlo se nám vydat dvě publikace, kterými jsme chtěli všem starostům poděkovat za obětavou a nikdy 
nekončící práci. První z nich, nazvaná Starostenské humoresky a jiné příběhy, obsahuje řadu příběhů či za-
myšlení nad prací každého starosty a starostky a přináší i laické veřejnosti hlubší vhled do starostování. 

Druhou jsme měli připravenou pro návštěvníky XXIV. celostátní finanční konference, která se ale nakonec 
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci odehrála on-line. Tou publikací je unikátní roční Diář sta-
rosty, který zahrnuje přehled povinností obcí vůči státním orgánům. Je sestavený jak podle jednotlivých 
měsíců v roce, tak i průřezově přes celý rok.

Ani rok 2021 se neobešel bez všudypřítomných covidových opatření, bez denních hlášení nových naka-
žených či počtu hospitalizovaných v souvislosti s tímto onemocněním. Nabídl také ale naději na ukončení 
epidemie v podobě očkování. A naděje na návrat do běžného života je to, co jsme všichni potřebovali.

 Přeji Vám hodně zdraví

 František Lukl
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C O  J E  S M O  Č R

Svaz měst a obcí České republiky byl založen v roce 1989 jako nepolitická a dobrovolná organizace sdružující města 

a obce. Jeho kořeny však sahají až do roku 1907, kdy byl zformován jeho předchůdce – Svaz českých měst v království 

Českém. V současné době má právní formu spolku. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primá-

torů a dalších zastupitelů, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz je 

partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.

H L A V N Í  C Í L E  S V A Z U

n prosazovat společné zájmy obcí a měst ČR všech velikostních kategorií a vytvářet příznivé podmínky k jejich 

rozvoji

n podílet se na přípravě právních předpisů a dalších opatření vztahujících se k místní samosprávě

n upozorňovat vládu, Parlament i  mezinárodní instituce včas na  to, jaký dopad mohou mít jimi připravovaná 

opatření na fungování obcí

n posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí

n informovat a vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv

n napomáhat městům a obcím při čerpání dotací z Evropské unie i z národních zdrojů

Z uvedených cílů Svazu vyplývá, že jeho každodenní činnost je zaměřena především na legislativu ovlivňující fungo-

vání místní samosprávy. 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. Od té doby se 

vedení Svazu pravidelně, a to minimálně jednou ročně, s vládním kabinetem schází a při společném zasedání projed-

nává aktuální problémy samosprávy.

Svaz vyvíjí také aktivity na úrovni Evropské unie. Ovlivňuje podobu evropských politik tak, aby nedocházelo k omeze-

ní kompetencí měst a obcí v ČR. Napomáhá také obcím a městům v navazování mezinárodních partnerství. 
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SNĚM

RADA

PŘEDSEDNICTVO

PŘEDSEDA  
SVAZU

SEKCE  
ORGANIZACE  

A MARKETINGU 

LEGISLATIVNÍ  
A PRÁVNÍ  

SEKCE

SEKCE 
REGIONÁLNÍHO 

ROZVOJE  
A ZAHRANIČNÍCH  

VZTAHŮ

EKONOMICKÁ  
SEKCE

SEKCE 
PRO PROJEKTY 
A INOVATIVNÍ  

PŘÍSTUPY

VÝKONNÝ ŘEDITEL  
KANCELÁŘE SVAZU

KANCELÁŘ SVAZU

SNĚM 
je nejvyšším orgánem Svazu. Koná se jednou za dva ro-
ky. Určuje priority a hlavní směry činnosti Svazu, schva-
luje hospodaření Svazu mezi sněmy a přijímá stanoviska 
k aktuálním problémům měst a obcí.

RADA
řídí činnost Svazu v  období mezi sněmy. Zasedá mini-
málně dvakrát ročně. Schvaluje výsledky hospodaření 
Svazu a  rozpočet na následující rok. Formuluje usnese-
ní k různým problematikám samosprávy. Ze své činnos-
ti je odpovědná Sněmu. V současné době má 104 členy 
se 106 hlasy. 

KONTROLNÍ VÝBOR
je devítičlenný nezávislý orgán Svazu odpovědný Sně-
mu. Dohlíží na  dodržování obecně závazných právních 
předpisů a  Stanov Svazu. Kontroluje hospodaření s  fi-
nančními a hmotnými prostředky.

PŘEDSEDNICTVO
zajišťuje operativní činnost Svazu v období mezi zasedá-
ními Rady. Formuluje stanoviska k aktuálním problema-
tikám samosprávy. Ze své činnosti je odpovědné Radě. 
Předsednictvo je složeno z 13 členů. Aby se mohlo kvali-
fikovaně vyjadřovat k jednotlivým problematikám, zřizu-
je odborné poradní 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 uspořá-
dání Svazu zajišťuje vyváženost názorů různých velikost-
ních kategorií obcí.

KOMORA OBCÍ
KOMORA MĚST

KOMORA STAT. MĚST

PŘEDSEDOVÉ KOMOR KOMISE  
PŘEDSEDNICTVA

KONTROLNÍ VÝBOR
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Předseda 
Mgr. František Lukl, MPA
starosta města Kyjov

Čestný předseda 
MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hlavního města Praha

Místopředsedkyně pro 
evropské záležitosti 
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka stat. města Brno

Místopředseda za Komoru 
statutárních měst
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor stat. města Olomouc

Místopředseda  
za Komoru měst 
Ing. Vlastimil Picek
starosta města Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav

Místopředseda  
za Komoru obcí 
Mgr. Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek

MgA. Karolína Koubová
primátorka stat. města 
Jihlava

Ing. Martin Charvát
primátor stat. města Pardubice

Ing. Hana Masáková, MBA
starostka města Kopidlno

Mgr. Libor Beránek
starosta obce Sokolnice

Karel Rejchrt
starosta obce Božanov

Ing. Pavel Smolka
starosta města Vítkov

Jiří Červenka
starosta obce Blížejov
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J I H O Č E S K Ý  K R A J

Město Jindřichův Hradec, Ing. Stanislav Mrvka, 
zastupitel

Město Milevsko, Ing. Ivan Radosta, starosta
Město Tábor, Ing. Štěpán Pavlík, starosta
Městys Lhenice, Ing. Marie Kabátová, starostka
Obec Cehnice, Helena Sosnová, starostka
Obec Úsilné, Ing. Pavel Kašpárek, starosta
Obec Zlatá Koruna, Milan Štindl, starosta

J I H O M O R A V S K Ý  K R A J

Město Rousínov, Ing. Jiří Lukášek, starosta
Město Kyjov, Mgr. František Lukl, MPA, starosta
Městys Křtiny, František Novotný, starosta
Obec Sokolnice, Mgr. Libor Beránek, starosta
Obec Vedrovice, Richard Janderka, starosta
Obec Sudice, Ing. Olga Dočkalová, starostka

K A R L O V A R S K Ý  K R A J

Město Horní Slavkov, Alexandr Terek, starosta
Město Nová Role, Jitka Pokorná, starostka
Obec Hazlov, Lenka Dvořáková, starostka

K R A J  V Y S O Č I N A

Město Třebíč, Mgr. Pavel Pacal, starosta
Město Havlíčkův Brod, Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta
Městys Batelov, Ing. Jiří Doležal, starosta
Obec Těchobuz, Ing. Pavel Hájek, starosta
Obec Světnov, Pavel Štefan, starosta

K R Á L O V É H R A D E C K Ý  K R A J

Město Nový Bydžov, Ing. Pavel Louda, starosta
Město Kopidlno, Ing. Hana Masáková, MBA, starostka
Město Chlumec nad Cidlinou, Ing. Miroslav Uchytil, 

starosta
Městys Mladé Buky, Mgr. Lucie Potůčková, starostka
Obec Božanov, Karel Rejchrt, starosta

L I B E R E C K Ý  K R A J

Město Kamenický Šenov, Michal Třešňák, starosta
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou,  

Bc. Tomáš Levinský, starosta
Obec Rádlo, Ing. Miroslav Šikola, starosta
Obec Studenec, Mgr. Tomáš Chrtek, starosta

M O R A V S K O S L E Z S K Ý  K R A J

Město Vítkov, Ing. Pavel Smolka, starosta
Město Bruntál, Ing. Petr Rys, MBA, starosta
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Ing. Dalibor Dvořák, 

starosta
Obec Horní Suchá, Ing. Jan Lipner, starosta
Obec Kunín, Dagmar Novosadová, DiS., starostka
Obec Písek, Věra Szkanderová, starostka

O L O M O U C K Ý  K R A J

Město Jeseník, Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Město Němčice nad Hanou, Ing. Jan Vrána, starosta
Město Zábřeh, RNDr. František John, Ph.D., starosta
Městys Náměšť na Hané, Mgr. Marta Husičková, 

starostka
Obec Bělotín, Mgr. Eduard Kavala, starosta

P A R D U B I C K Ý  K R A J

Město Heřmanův Městec, Josef Kozel, starosta
Město Hlinsko, Miroslav Krčil, DiS., starosta
Město Svitavy, Mgr. Bc. David Šimek, MBA, starosta
Obec Řečany nad Labem, Ing. Michaela  

Matoušková, MPA, starostka

P L Z E Ň S K Ý  K R A J

Město Klatovy, Mgr. Rudolf Salvetr, starosta
Město Hrádek, Mgr. Marcela Sobotková,  

starostka
Město Stříbro, Karel Neuberger, MBA, radní
Obec Chrást, Ladislav Bohuslav, starosta
Obec Blížejov, Jiří Červenka, starosta
Obec Kozolupy, Ing. Michaela Opltová, starostka
Obec Letiny, Jaroslav Vraný, starosta
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S T Ř E D O Č E S K Ý  K R A J

Město Benátky nad Jizerou, PhDr. Karel  
Bendl, MBA, LL.M, starosta

Město Dolní Bousov, Miroslav Boček, starosta
Město Mělník, PaedDr. Milan Němec, MBA,  

místostarosta
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,  

Ing. Vlastimil Picek, starosta
Město Smečno, Mgr. Pavla Štrobachová, MPA,  

starostka
Město Neveklov, Ladislav Trumpich, starosta
Obec Velký Osek, Mgr. Pavel Drahovzal, starosta
Obec Lužná, Václav Kejla, starosta
Obec Kublov, JUDr. Josef Matějka, starosta
Obec Vrdy, Ing. Miloš Mlynka, starosta
Obec Psáry, Bc. Milan Vácha, starosta

Ú S T E C K Ý  K R A J

Město Horní Jiřetín, Ing. Vladimír Buřt, starosta
Město Vejprty, Jitka Gavdunová, starostka
Město Postoloprty, Mgr. Zdeněk Pištora, starosta
Město Bílina, Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, 

starostka
Obec Chodouny, Marie Cimrová, starostka
Obec Dolní Podluží, Ing. Adéla Macháčková,  

starostka
Obec Líšťany, Mgr. Martina Protivová, starostka

Z L Í N S K Ý  K R A J

Město Napajedla, Ing. Irena Brabcová, starostka
Město Kroměříž, Mgr. Jaroslav Němec, starosta
Město Vsetín, Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta
Obec Košíky, Mgr. Jaroslav Šlechta, starosta

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T A

Brno, JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
České Budějovice, Ing. Jiří Svoboda, primátor
Děčín, Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor
Frýdek-Místek, Petr Korč, primátor
Havířov, Ing. Josef Bělica, MBA, primátor
Hradec Králové, prof. PharmDr. Alexandr  

Hrabálek, CSc., primátor
Chomutov, JUDr. Marek Hrabáč, primátor
Jablonec nad Nisou, RNDr. Jiří Čeřovský,  

primátor
Jihlava, MgA. Karolína Koubová, primátorka
Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová,  

primátorka
Karviná, Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora
Kladno, Mgr. Milan Volf, primátor
Liberec, Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor
Mladá Boleslav, Raduan Nwelati, primátor
Most, Mgr. Jan Paparega, primátor
Olomouc, Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor
Opava, Ing. Tomáš Navrátil, primátor
Ostrava, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor
Pardubice, Ing. Martin Charvát, primátor
Plzeň, Mgr. Martin Baxa, primátor
Prostějov, Mgr. František Jura, primátor
Přerov, Ing. Petr Měřínský, primátor
Teplice, Bc. Hynek Hanza, primátor
Třinec, RNDr. Věra Palkovská, primátorka
Ústí nad Labem, PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Zlín, Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

H L A V N Í  M Ě S T O  P R A H A

Praha, MUDr. Zdeněk Hřib, primátor (s třemi hlasy)

V ÝBOR MĚSTSK ÝCH Č ÁSTÍ A OBVODŮ

Praha-Běchovice, Ing. Ondřej Martan, starosta
Brno-Židenice, Ing. Roman Vašina, místostarosta
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky,  

Ing. arch. Liana Janáčková, zastupitelka
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Kancelář Svazu zajišťuje organizačně výkon 
rozhodnutí orgánů Svazu a vykonává  
i další samostatné činnosti. V roce 2021 
v jejím čele stála výkonná ředitelka  
Mgr. Radka Vladyková. 

K A N C E L Á Ř  S V A Z U  S E  S K L Á D Á  Z  P Ě T I  S E K C Í :

SEKCE ORGANIZ ACE A MARKETINGU 
Zajišťuje po organizační a provozně-technické stránce činnost orgánů Svazu, akce pořádané 
Svazem (sněm, krajská setkání, finanční konference, právní konference, odborné semináře, 
kulaté stoly apod.), vede evidenci obcí, provozně zajišťuje chod Kanceláře Svazu. Koordinuje 
poskytování reklamy a propagace smluvím partnerům, marketingové aktivity Svazu, jeho me-
diální aktivity i předávání informací uvnitř Svazu.
Ředitelka sekce: Vendula Kouňovská

LEGISL ATIVNÍ A PR ÁVNÍ SEKCE 
Koordinuje činnost Svazu ve vztahu k orgánům zákonodárné a výkonné moci, zpracovává stano-
viska Svazu a připomínkuje návrhy právních předpisů, které se dotýkají obcí, a vyjednává o nich 
na příslušných ministerstvech a v Parlamentu. Po odborné stránce zajišťuje chod pracovních ko-
misí Předsednictva Svazu a jednotlivých komor, plní odborné úkoly v oblasti práva a financování 
obcí vyplývající z usnesení orgánů Svazu. Zajišťuje právní podporu pro Kancelář Svazu.
Ředitelka sekce: Mgr. Ivona Mottlová

S E KCE R EG I O NÁLN Í H O ROZ VOJ E A Z AH R AN I ČN Í CH V Z TAH Ů
Koordinuje problematiku regionálního rozvoje a zahraniční vztahů. Součástí agendy sekce je 
řešení otázek spojených s čerpáním z národních a evropských dotací, činnosti v oblasti udrži-
telného rozvoje či SMART přístupů. Podílí se na realizaci svazových, národních i mezinárodních 
projektů. Sekce slaďuje spolupráci Svazu se zahraničními subjekty, mezinárodními organizacemi 
a orgány EU. Poskytuje také poradenství v oblasti partnerské a zahraniční rozvojové spolupráce 
měst, pomáhá zprostředkovat nová partnerství, organizačně zajišťuje návštěvy, mise a studijní 
pobyty zahraničních delegací v ČR.
Ředitelka sekce: Mgr. Monika Štěpánová

E KO N O M I C K Á S E KC E 
Zpracovává ekonomickou, veškerou účetní a daňovou agendu Svazu, vede osobní a mzdovou 
agendu jeho zaměstnanců, odpovídá za vedení pokladny a pokladních knih. Připravuje podkla-
dy týkající se finančních záležitostí pro jednání orgánů Svazu. Zpracovává výsledky hospodaření 
Svazu a sestavuje návrh rozpočtu na následující rok. 
Ředitelka sekce: Bc. Dominika Jadrná

S E KC E PR O PR OJ E K T Y A I N OVAT I V N Í PŘ Í S T U PY 
Koordinuje a  zastřešuje projektové aktivity Svazu zejména s  přihlédnutím k  potřebám obcí 
a měst. Vyhledává dotační příležitosti z relevantních zdrojů a maximalizuje jejich přínos pro čin-
nost Svazu. Zabývá se inovativními příležitostmi a  postupy v  činnosti obcí a  měst, ale i  jejich 
využitím ve svazových aktivitách.
Ředitel sekce: Ing. Dan Jiránek
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Počátek roku 2021, v podstatě celá jeho první půle, byl stejně náročný jako rok 2020. Boj s pandemií covid-19 pokra-

čoval. Nicméně všichni už měli určité zkušenosti, a tak se řada věcí dařila vyřešit lépe a rychleji. Komplikovaná byla 

samozřejmě i jednání na půdě Svazu, zprvopočátku se jich většina konala pouze distanční formou. Představitelé obcí 

a měst si ale zvykli a do této formy spolupráce se zapojovali i hosté – úředníci ministerstev, poslanci, senátoři, někteří 

členové vlády i zástupci dalších státních institucí. Později ale začala probíhat i jednání kombinovaná, někteří navštívili 

přímo svazovou kancelář a jiní se připojovali on-line. Tak zasedala i většina komisí a pracovních skupin. 

Z   J E D N O T L I V Ý C H  A K C Í / P O Č I N Ů  2 0 2 1

V jarních měsících 2021 vyšel Svaz vstříc Českému statistickému úřadu a vyzval obce, aby v co nejvyšší míře spolu-

pracovaly při sčítání lidu, které se koná jednou za deset let. I ve zpravodaji Svazu  (INS) vyšly články s podrobnějšími 

instrukcemi, především daty/termíny a návody, nebo informacemi, kam se obrátit při řešení nejasností. Český statis-

tický úřad rozhodně našel ve Svazu oporu a pomocníka. Zjištěné údaje byly prospěšné i pro samotné obce a města.

Jarní měsíce přinesly ale také řadu nepříjemných jednání. Například předseda Svazu se dostal do mediální přestřelky 

s ministryní financí, která na tiskové konferenci uvedla, že obce neproinvestovaly v uplynulém roce miliardy korun 

ze svého provozního salda. Obecní rozpočty ale přišly kvůli kom-

penzačním bonusům určeným nejrůznějším skupinám postiženým 

koronavirovou epidemií o  významné částky. Obce proto započaly 

vyčerpávající obhajobu samostatnosti a  svéprávnosti měst a  obcí. 

Díky spojenému úsilí Svazu a Senátu se nakonec podařilo přesvěd-

čit Sněmovnu a vládu o nezbytnosti investic v území. Pozvolna za-

čaly přitékat finanční prostředky, o které byly obce kráceny od jara 

roku 2020. Žádné záruky ale samosprávy neměly. Tvrzení, že města 

a obce málo investovaly, proto bylo pro Svaz nepřijatelné. Předseda 

Svazu k tomu uvedl, že všichni představitelé obcí i měst se chovají nanejvýš zodpovědně, tedy investice podepisují až 

v okamžiku, kdy si jsou jisti, že na ně budou mít skutečně peníze. Pokud peníze do jejich rozpočtů dotečou mnohem 

později, celá stavební sezóna je pryč. 

Dalších jednání proběhla z kraje roku celá řada. Ať už se týkala kvalitního internetu a s tím spojených výstaveb elekt-

rotechnických komunikací, oprav mostů a mostků, honiteb, výše úhrad za zřízení věcného břemene pro energetickou 

infrastrukturu, insolvenčního zákona či budoucnosti odpadového hospodářství. Řada jednání pochopitelně probíha-

la v souvislosti s pandemií covid-19.

Dva dny nabité nejaktuálnějšími informacemi ze světa samospráv – to byla krajská setkání v  roce 2021, která se 

výjimečně musela pořádat on-line formou. Nebylo na co čekat a co odkládat. Další mutace covidu zasáhla do našich 

životů a nikdo nevěděl, kdy bude konce. Zvolena tedy byla dvě data jednání on-line formou, 13. a 15. duben. Živý 

přenos umožňoval připojení k diskusi, a tedy i možnost klást dotazy. První polovina prvého dne byla věnována aktu-

álním informacím z oblasti legislativy, právní poradně Svazu, novinkám z oblasti regionálního rozvoje a zahraničních 

vztahů. Druhá část byla zaměřena na oblast finanční, zejména na oblast dotací a financování sociálních služeb. Po-

zvání k těmto jednáním přijali zástupci ministerstev práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj a životního prostředí. 

Druhý den, tedy 15. dubna, přísun relevantních a praktických informací pokračoval. Při něm se ale mluvilo především 

o  nastavení podmínek odpovědného zadávání veřejných zakázek, o  novinkách v  oblasti voleb, dozoru a  kontroly 
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veřejné správy, ale třeba také o tom, jak na třídicí slevu či jak posílit motivaci občanů k třídění odpadu. Diskutovaným 

tématem byly i vodovody a kanalizace. Také zde vystupovali zástupci odpovědných rezortů, tedy v tomto případě 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a dále ministerstev vnitra, životního prostředí a zemědělství. 

Další měsíce se Svaz věnoval především legislativním normám v  oblasti stavebnictví, insolvenčnímu zákonu, ob-

čanskému soudnímu řádu a exekučnímu řádu, zákonu o drahách, sociálnímu zákonodárství, ale také třeba strategii 

rozvoje kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021–2025 či výstavbě dostupného bydlení. Velká pozornost byla 

také věnována problematice zajištění zdravotnických služeb v obcích. O legislativních tématech čtěte více v kapitole 

Z odborné činnosti Svazu.  

První celorepublikovou akcí, která se po dlouhé době konala prezenční formou, byla Právní konference, kterou Svaz 

pořádá ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB. Uskutečnila se opět na Seči ve dnech 1. až 3. září. Byl to již šestý 

ročník konference a cestu na ní vážilo téměř 200 účastníků. Cílem Právní konference je především reagovat na změny 

legislativy týkající se samosprávy, přiblížit úskalí nových právních předpisů, ale dát také poměrně široký prostor k dis-

kusi. V tomto roce se na konferenci hovořilo zejména o stavebním zákonu a rekodifikaci stavebního práva, o nejčas-

Krajská setkání moderovaly výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková (na fotografii zleva) s moderátorkou Michalou 
Hergetovou (zprava). Uprostřed ředitelé svazových sekcí: Dan Jiránek, Monika Štěpánová a Ivona Mottlová.

Radka Vladyková, Petr Vokáč, Miroslav Žbánek, Martin Netolický, Miroslav Veselý, Jakub Joklík
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tějších pochybeních obcí při výkonu samostatné působnosti, o přípravě nového návrhu novely zákona o obcích, jež 

by lépe ukotvil fungování dobrovolných svazků obcí, nebo o dopadech nové odpadové legislativy na města a obce, 

kde bylo asi nejvíce diskutováno nastavení místních poplatků za komunální odpad. Celý jeden blok byl věnován pro-

blematice školství – mluvilo se o nutných protiepidemických opatřeních a o Národním plánu doučování, představena 

byla pilotáž tzv. středního článku podpory a možnosti podpory investic. Ani v tomto roce nechybělo rozsáhlé téma 

veřejných zakázek, samozřejmě ve světle nové právní úpravy. Celá akce poskytla prostor k širokým diskusím a pole-

mikám, možnost neformálních setkání a navázání kontaktů. 

činnost
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7. září se konalo další setkání členů Předsednictva Sva-

zu s  představiteli vlády. Tato setkání probíhají každoroč-

ně od  roku 2005, kdy Svaz s  vládou podepsal dohodu 

o  vzájemné spolupráci. Setkání se tentokrát ale nekona-

lo ve  Strakově akademii, nýbrž na  půdě Ministerstva pro 

místní rozvoj. Přítomní účastníci nejprve hodnotili dopady 

covidové pandemie na obecní rozpočty, nejvíce času pak 

bylo, obdobně jako na  Právní konferenci, věnováno im-

plementaci nového stavebního zákona a  nové odpadové 

legislativě. Tato témata by měla být předmětem dalších na-

vazujících mezirezortních jednání, kde bude problematika 

podrobněji rozebírána. Na společném jednání s vládou se 

dále mluvilo také o Národním plánu obnovy, o zjednodušení systému národních dotací a možnosti vícezdrojového 

financování projektů, o podpoře dostupného bydlení, výstavby či rekonstrukce školských zařízení nebo např. o měst-

ské hromadné dopravě, která nebyla do  Národního plánu obnovy zahrnuta, přestože její údržba a  nové investice 

obecní rozpočty velice zatěžují.

Nejvýznamnější akcí Svazu roku 2021 byl XVIII. sněm, který se konal prezenční formou, a to ve dnech 21. a 22. října 

v královéhradeckém Aldisu. Sjelo se na něj téměř čtyři sta účastníků, kteří rozhodli o dalším směřování Svazu a odsou-

hlasili úpravu svazových stanov. Nad rámec priorit činnosti byla přijata usnesení k aktuálním tématům – ke stavební-

mu zákonu, odměňování zastupitelů nebo k volebnímu systému a délce volebního období komunálních politiků, a to 
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na šest let. Podpořena byla snaha krajů o úpravu RUD a opět bylo zdůrazňováno, že pokud stát ukládá obcím další 

povinnosti, musí je také finančně kompenzovat. Sněm také otevřel diskusi nad tématem evropské zelené legislativy 

a  odsouhlasil výzvu směrovanou parlamentu, ve  které nabádal k  rozumnému přístupu při zavádění ekologických 

opatření a k respektování odlišných zeměpisných podmínek a historických zkušeností jednotlivých členských zemí 

EU. Při večerním programu byla pokřtěna kniha Starostenské humoresky a oceněny byly osobnosti dlouhodobě pů-

sobící ve veřejné správě ve prospěch našich občanů. Sněmu se tradičně účastnila řada představitelů vlády a zástupců 

gesčních ministerstev.

Starostenské humoresky
a jiné příběhy

aneb 
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Dne 25. listopadu 2021 organizovala Kancelář Svazu další velmi sledovanou a očekávanou událost, a to Celostátní 

finanční konferenci. Dvacátý čtvrtý ročník konference se měl po roce znovu vrátit do prostor kongresových sálů, 

měl tedy umožnit osobní setkání účastníků, tak jako tomu bylo v říjnu na Sněmu. Bohužel přišla další vlna koronaviro-

vé pandemie a bylo třeba reagovat. Týden před samotnou konferencí bylo rozhodnuto, že se bude konat opět, tedy 

již podruhé, virtuálně. Původní dvoudenní program byl proto upraven do jednodenní on-line konferenci. Za účasti  

Celou finanční konferenci ve studiu moderovala, společně s výkonnou ředitelkou Svazu 
Radkou Vladykovou, moderátorka České televize Michaela Hergetová. Radka Vladyková při 

zahájení konference využila také příležitosti a všem přihlášeným účastníkům konference 
představila novou publikaci Svazu Diář starosty/starostky, která má pomoci starostům 

a starostkám se lépe zorientovat v nepřeberném množství povinností, které mají samosprávy 
ve vztahu k orgánům státní správy. 

Diář
starosty

TERMÍNOVNÍK 
ÚKOLŮ 

PRO OBECNÍ 
ADMINISTRATIVU

MĚSÍC PO MĚSÍCI

Předpoklad pro rok 2021 a 2022

Leden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Únor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Březen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Duben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Květen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Červen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Červenec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Srpen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Září 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Říjen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Listopad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Prosinec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diar-starosty_komplet.indd   1Diar-starosty_komplet.indd   1 08.11.2021   16:15:4708.11.2021   16:15:47

představitelů státních orgánů a odborníků napříč obory se snažila přiblížit nové informace a poskytnout možné rady 

ve finanční oblasti pro nadcházející období. Rozdělena byla do dvou bloků. První se věnoval otázce, co čeká samo-

správy v roce 2022. Jednalo se především o výši příspěvku na výkon státní správy, podrobněji byl představen Národní 

program životního prostředí a také legislativní rámec v oblasti odpadového hospodářství. Druhý blok měl název – 

Kde na to vzít a nekrást. Zde se samozřejmě diskutovalo financování obcí, dotační možnosti, ale hovořilo se i o zadlu-

žování veřejných rozpočtů a o vývoji hospodaření obcí. 

V závěru roku byla žhavým tématem energetika, a to především kvůli ukončení podnikání některých energetických 

společností a zahájení dodávek tzv. dodavatelem poslední instance. Svaz se snažil poskytovat obcím co nejvíce získa-

ných informací a doporučovat, jak mají pomoci a poradit svým občanům. 

Také v roce 2021 se Svaz řídil heslem „ve dvou se to lépe táhne“ a společné směřování a spolupráci zastřešil podepsa-

nými memorandy hned s několika subjekty. V březnu podpořil kampaň Česko platí kartou a přistoupil tak jako další 

subjekt k memorandu Ministerstva průmyslu a obchodu z února 2020. V květnu s Asociací podnikatelů v geomatice 

stvrdil společné směřování v oblasti územního plánování, tvorby krajiny, pozemkových úprav a v neposlední řadě 

i digitalizace stavebnictví. S Agrární komorou v říjnu společným memorandem o spolupráci potvrdil zájem na rozvoji 

venkova se zachováním jeho tradic a zděděného přírodního a kulturního bohatství a zároveň s důrazem na udržitel-

nost. A koncem roku memorandum o spolupráci s Libereckým krajem spustilo projekt „Odolná samospráva a veřejná 
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správa v zemích Východního partnerství“, který bude realizovaný v rámci Předsednictví České republiky v Radě EU 

2022 ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.

Svaz se také každoročně zapojuje do řady soutěží pro samosprávy. Ani rok 2021 nebyl výjimkou. Ať již se jednalo o for-

mální podporu v podobě udělené záštity Svazu měst a obcí jako v případě putovní soutěžní výstavy Má vlast cestami 

proměn či Dřevěná stavba roku. Svaz dále zajišťoval pro vítěze věcné dary, například v  soutěži Městská knihovna 

roku, ve které je každoročně předávána dřevěná venkovní knihobudka, nebo v oblíbené soutěži Zlatý erb o nejlepší 

městskou a  obecní webovou prezentaci. V  některých soutěžích se Svaz angažuje jako vyhlašovatel, jeho zástupci 

působí v hodnotitelských komisích. Někde se ujímá i role spolupořadatele. V roce 2021 stojí za to připomenout soutěž 

Architekt obci 2021, do kterého zajišťuje Svaz originální ceny z chráněných dílen a odborníci z řad kanceláře Svazu 

jsou členy odborné komise. 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A PŘÍPRAVA BUDOUCÍHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021–2027

V roce 2021 vrcholil proces přípravy budoucího programového období EU fondů 2021–2027. Svaz v průběhu roku 

připomínkoval návrhy jednotlivých programových dokumentů operačních programů, které následně byly schváleny 

vládou ČR. V průběhu roku jako obvykle probíhala jednání orgánů Svazu, kde se diskutovala vyjednávání na národní 

i evropské úrovni a formovala se stanoviska tak, aby podmínky pro čerpání a věcné priority odpovídaly potřebám 

měst a obcí. Aktivní byl v minulém roce i expertní tým Svazu, který poskytoval stanoviska a podporu voleným zástup-

cům Svazu.

Stejně jako v  uplynulých letech probíhala také intenzivní spolupráce mezi územními partnery, která, ačkoli byla 

i v loňském roce ovlivněna pandemií covid-19, se částečně přesunula do on-line prostoru, stejně jako řada dalších jed-

nání. Těchto prezenčních i on-line jednání se pravidelně účastnili nejen představitelé Svazu, ale také zástupci Spolku 

pro obnovu venkova, Asociace krajů, Sdružení místních samospráv, Národní sítě MAS a České biskupské konference, 

dále rovněž zástupci jednotlivých řídicích orgánů v rámci operačních programů i zástupci jiných finančních zdrojů, 

například Národního plánu obnovy. Na programu schůzek územních partnerů byla témata související s přípravou 

operačních programů 2021–2027, promítnutí územní dimenze a role integrovaných nástrojů v nastavení budoucího 

programového období a dále samozřejmě Národní plán obnovy, podpora digitálně technických map obcí a měst 

a rovněž dlouhodobě řešené téma národních dotačních titulů.

Za zásadní úspěchy, kterých v loňském roce Svaz díky těmto aktivitám dosáhl, lze zařadit navýšení finančních pro-

středků v Operačním programu Doprava 2021–2027 ve prospěch měst a obcí a rozšíření podpořených aktivit nejen 

na výstavbu nových tratí městské hromadné dopravy, ale také na rekonstrukce a modernizace tratí stávajících. 

N Á R O D N Í  P L Á N  O B N O V Y ,  M O D E R N I Z A Č N Í  F O N D 

Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí byl realizován informační webinář Nové obnovitelné zdroje v ener-

getice v rámci Modernizačního fondu, který se zaměřil na novou výzvu RES+ určenou novým obnovitelným zdrojům 

v energetice. V rámci přípravy Modernizačního fondu Svaz po celý rok komunikoval se Státním fondem životního 

prostředí ve věci nastavení dalších výzev, které budou pro samosprávy určeny. Jedná se zejména o tematické oblasti 

zaměřené na veřejné osvětlení či komunitní a komunální energetiku. 

činnost
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Příprava Národního plánu obnovy byla po celý rok 2021 jednou z nejdůležitějších priorit Kanceláře Svazu.  Poté co byl 

ustanoven Řídicí výbor Národního plánu obnovy, mezi jehož členy patřili rovněž zástupci Svazu, začali naši zástupci 

hájit potřeby samospráv i na této platformě. Co se týká prioritních komponent, které jsou pro města a obce stěžej-

ní, patří mezi ně i nadále podpora brownfields, podpora sociálních služeb a infrastruktury předškolního vzdělávání, 

podpora kulturního a kreativního sektoru. Mezi zásadní patří i nadále téma digitalizace a například odpadů. Svaz po 

celý rok 2021 hájil a prosazoval, aby DPH bylo v Plánu uznatelným výdajem, stejně jako upozorňoval na riziko nedo-

statečných personálních kapacit na jednotlivých ministerstvech.

INFORMOVÁNÍ O DOTAČNÍCH MOŽNOSTECH PRO OBCE  
A PODPOR A JE JICH ABSORPČNÍ K APACIT Y  

V průběhu celého roku byly pro obce a města na webových stránkách Svazu v rubrice Financování obcí aktualizovány 

informace o nových vyhlášených národních programech nebo výzvách relevantních pro obce a  města. Současný 

roztříštěný systém národních dotací v České republice byl impulsem ke zpracování návrhu Svazu k nastavení národ-

ních dotačních titulů. Stanovisko bylo projednáno a odsouhlaseno i s územními partnery, prezentováno na Národní 

stálé konferenci a dále komunikováno s Ministerstvem pro místní rozvoj. Stanovisko navrhuje konkrétní opatření pro 

zlepšení nastavení národních dotacích tak, aby byly pro žadatele z řad obcí přehledné, jednoduché a transparentně 

administrované.

Dalším výstupem, který má usnadnit starostům a zástupcům obcí a měst orientaci v dostupných dotačních progra-

mech, bylo zpracování čtyř karet investičních příležitostí pro oblasti: veřejná prostranství, veřejné osvětlení, vzdělá-

vací infrastruktura a brownfieldy. Karty byly představeny v rámci prvního ročníku Inspiračního fóra, které bylo v roce 

2021 věnováno tematice veřejných prostranství a na nějž naváží další, s novými zajímavými tématy.

Svaz se rovněž zaměřil na posilování kapacit zástupců obcí a měst prostřednictvím informování a šíření osvěty o pří-

mo řízených programech s cílem zvýšit zapojení českých samospráv do projektů podpořených z těchto programů 

(LIFE, Horizont Evropa a další).

činnost
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U D R Ž I T E L N Ý  R O Z V O J ,  R O Z V O J  V E N K O V A  

Svaz prohloubil svou činnost v oblasti udržitelného rozvoje a rozvoje venkova. Hlavním cílem je poskytovat obcím 

a městům systematickou podporu, vytvořit podmínky pro lepší informovanost a výměnu zkušeností a reagovat na 

potřeby samospráv v těchto oblastech. Na jaře 2021 byly ustaveny Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj a Pracovní 

skupina Venkov, zemědělství, lesnictví, o jejichž činnosti se dozvíte více v sekci věnované komisím a pracovním sku-

pinám Svazu. 

Svaz se stal oficiálně podporovatelem (Supporter) Paktu starostů a primátorů pro klima a energii, což mu umožní 

mnohem efektivněji komunikovat, informovat a podporovat české obce a města v procesu adaptace na změny kli-

matu, tvorbě strategií v oblasti energetiky, celkovém zlepšení prostředí ve městech a v lepší informovanosti a sdílení 

dobré praxe.

M E Z I N Á R O D N Í  S P O L U P R Á C E

Svaz se zapojil do procesu debat v rámci Konference o budoucnosti Evropy – celoevropské iniciativy zacílené na sběr 

názorů, potřeb, podnětů a vizí směřujících k budoucnosti Evropy. Za tímto účelem byla založena expertní skupina slo-

žená ze zástupců orgánů Svazu a členů delegací do evropských institucí, která k většině tematických oblastí zpraco-

vala svá doporučení z pohledu Svazu a českých samospráv. Zdůrazněn byl především požadavek na důsledné uplat-

ňování principu partnerství a subsidiarity v EU i národních státech, celkové posílení role samospráv v rozhodovacích 

procesech, důsledné konzultování nových politik se samosprávami, zlepšení dostupnosti služeb a celkového rozvoje 

příhraničních oblastí a další. 

I přes řadu omezení způsobených pandemií covid-19 byl Svaz zapojen do činnosti Rady evropských obcí a regionů 

(CEMR) formou připomínkování a předkládání stanovisek k aktuální evropské legislativě, a to především v oblastech 

ochrany klimatu, digitalizace, poskytování veřejných služeb, kohezní politiky apod. Jako příklad zde můžeme uvést 

zapojení do veřejné konzultace EK ke krátkodobým pronájmům, kde Svaz prezentoval své stanovisko vypracované 

ve spolupráci s hl. m. Prahou na jednání se zástupci Evropské komise.

Svaz také na evropské úrovni prezentoval stanovisko XVIII. sněmu Svazu k balíčku Fit for 55, ve kterém vyzývá k ro-

zumnému přístupu při zavádění ekologických opatření a k respektování odlišných zeměpisných podmínek a histo-

rických zkušeností jednotlivých členských zemí. Cílem projektu připravovaného Svazem v  rámci předsednictví ČR 

v Radě EU v roce 2022 je představení aktuálních možností a perspektivy Východního partnerství na politické (národní 

i evropské) úrovni, a zároveň na pilotním projektu tří vybraných zemí (Gruzie, Moldavsko a Ukrajina) ověřit potenciál 

reálného transferu zkušeností na místní úrovni. Koncem roku 2021 probíhala příprava projektové žádosti do dotač-

ní výzvy České rozvojové agentury: „Posilování kapacit implementačních partnerů zahraniční rozvojové spolupráce 

(včetně kapacit a partnerství nestátních neziskových organizací, aktivit krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční 

rozvojové spolupráce ČR)“ pro rok 2022. 

činnost



O všech významnějších jednáních a akcích jsme jako vždy průběžně informovali prostřednictvím svazových mediál-

ních kanálů, především tedy webových stránek a elektronického zpravodaje, souhrn nejdůležitějších pak obsahoval 

tištěný zpravodaj Informační servis. Pravidelně byl aktualizován i svazový facebook.

 

Na dalších stránkách výroční zprávy uvádíme výsledky realizovaných svazových projektů a pochopitelně i souhrn 

právních norem, které byly ze strany Svazu připomínkovány. A co je třeba zdůraznit, po 

celý rok sloužila zastupitelům právní poradna, kterou pro Svaz vykonává advokátní kancelář 

KVB. Funguje již od roku 2018, poskytuje rychlou právní pomoc a výrazně pomáhá obcím 

uspořit jejich finance.

Složitý a náročný 
rok 2020, 
s nadějí vyhlížíme 
rok 2021

Dopady účinnosti 
nového zákona 
o odpadech 
na obce

Č A SOPIS 
SVA ZU MĚS T A OBCÍ 

ČESK É R EPUBLIK Y 
29. RO ČNÍK 

ČÍSLO 1/2021 

http://w w w.smocr.cz

I N F O R M A Č N Í 
S E R V I S

Komplexní 
pozměňovací 
návrh 
ke stavebnímu 
zákonu 

Pandemický zákon – 
co nás vlastně čeká?

Č A SOPIS 
SVA ZU MĚS T A OBCÍ 

ČESK É R EPUBLIK Y 
29. RO ČNÍK 

ČÍSLO 4/2021 

http://w w w.smocr.cz

I N F O R M A Č N Í 
S E R V I S

Povinné testování 
zaměstnanců 
vs. GDPR

Získat platební 
terminál zdarma 
lze i nadále

Stavební zákon – 
v poločase 1:0 
pro developery

Jak se změní 
zákon o sociálních 
službách?

Zahrádkářský zákon 
schválen – co přináší?

Č A SOPIS 
SVA ZU MĚS T A OBCÍ 

ČESK É R EPUBLIK Y 
29. RO ČNÍK 

ČÍSLO 6/2021 

http://w w w.smocr.cz

I N F O R M A Č N Í 
S E R V I S

Sbírka právních 
předpisů ÚSC – 
nová povinnost 
pro obce

Ochrana 
oznamovatelů – 
další nové povinnosti

Č A SOPIS 
SVA ZU MĚS T A OBCÍ 

ČESK É R EPUBLIK Y 
29. RO ČNÍK 

ČÍSLO 11/2021 

http://w w w.smocr.cz

I N F O R M A Č N Í 
S E R V I S

XVIII. sněm Svazu 
určil priority 
své činnosti 
na období 2021+

Úskalí novelizace 
zákona o místních 

poplatcích

Č
IN

N
O

ST
 V

 R
O

C
E 

20
21

18

činnost



I N S T I T U C E  S   M A J E T K O V O U  N E B O  H L A S O V A C Í  S P O L U Ú Č A S T Í  S V A Z U 

INSTITUT PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A OBCÍ (IURMO)  

Úkolem Institutu je vytvářet podmínky pro spolupráci mezi subjekty a institucemi působícími ve veřejné správě 

a veřejném sektoru, mezi veřejnou správou a soukromým sektorem, mezi místní samosprávou a odbornými sub-

jekty, jejichž činnost se vztahuje k výkonu veřejné správy a jejímu rozvoji, zejména na místní úrovni. V roce 2021 

náplní práce Institutu byla tvorba Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR, realizace projektů 

v sociální oblasti z evropských strukturálních a investičních fondů či tvorba dílčích studií v oblasti odpadového 

hospodářství.

NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR (NCEÚ)   

Národní centrum energetických úspor je organizací, jejímž posláním je osvěta a přenos nejlepších znalostí a řešení 

v oblasti energetických úspor. Mezi cílové skupiny patří zejména samospráva, ale i podnikatelské subjekty. 

MUNICIPÁLNÍ FINANČNÍ SPOLEČNOST (MUFIS)   

Společnost MUFIS byla založena v roce 1994 jako účelová organizace na podporu rozvoje financování municipální 

sféry za účelem převzetí půjček poskytnutých USA – Housing Guarantee Program s tím, že takto získané prostředky 

bude prostřednictvím tuzemských spolupracujících bank dále půjčovat jednotlivým municipalitám. V rámci tohoto 

programu byly na základě Programové dohody USAID poskytnuty úvěry 112 municipalitám, včetně 7 komunálních 

podniků, v celkovém počtu 122 úvěrů a v celkové výši 1,43 mld. Kč. Veškeré povinnosti a závazky, které vyplývaly 

z Programové dohody s USAID, byly MUFIS uhrazeny v lednu 2012. Volné prostředky, které společnost svou činností 

získala, využívala na další obchodní činnost. Společnost splnila účel, pro který byla zřízena. V současné době se vě-

nuje především vymáhání pohledávek za dvěma bankami v konkurzu, které neuhradily MUFIS pohledávky vzniklé 

na základě jejich účasti na programu USAID.

Vlastníky MUFIS, a. s., jsou Česká republika, Českomoravská rozvojová a záruční banka, a. s., a SMO ČR.
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V roce 2021 se Svaz vyjadřoval k více než 174 právním předpisům a nelegislativním ma-

teriálům, u více jak 34 z nich uplatnil zásadní připomínky, u mnoha dalších pak připo-

mínky doporučující. 

Rok 2021 byl ve  znamení celospolečenských turbulencí. Samosprávy se ocitaly denně v  si- 

tuacích, o nichž se jim v minulosti ani nezdálo. I z pohledu legislativy to byl rok mimořádně 

významný a přinesl spoustu nového. Asi nejvíce zmiňovanou otázkou byla rekodifikace sta-

vebního práva, ale například ani novelizaci zákona o elektronických komunikacích nelze pone-

chat stranou, rozhodně ani odpadovou legislativu nebo oblast energetiky. Svaz však ve všech 

okamžicích dělal možné i nemožné, aby dostál svému závazku – hájit zájmy svých členů, měst 

a obcí.

Novela zákona o rozpočtovém určení daní

Svazu se podařilo prolomit, i přes pandemickou situaci, 

nastavení rozpočtového určení daní ve prospěch obcí 

a krajů. Došlo k navýšení z 23,58 % na 25,84 % ve pro-

spěch obcí, čímž se podařilo zajistit stabilní navýšení 

příjmů obcí.

Novela zákona o obecní policii

Po mnoha jednáních Svazu se zúčastněnými subjekty 

se podařilo vyjednat odchodné pro příslušníky obec-

ní policie. Výkon tohoto povolání je velice psychicky 

i  fyzicky náročný a  tímto je poskytnuta alespoň dílčí 

kompenzace příslušníkům obecní policie. Současně se 

podařilo vyjednat i schválení mimořádných odměn pro 

příslušníky obecní policie, kteří se velkou měrou podí-

leli na boji s onemocněním covid-19.

Rekodifikace stavebního práva

Svaz se po celou dobu projednávání nového stavební-

ho zákona snažil o zachování smíšeného modelu veřej-

né správy a tím o zachování stavebních úřadů v území. 

Podporoval vznik specializovaného stavebního úřadu 

pro velké a  liniové stavby a stavby tzv. nadregionální, 

nikoliv však vznik Nejvyššího stavebního úřadu. Sou-

časně intenzivně upozorňoval na  negativní důsledky 

spojené se zrušením smíšeného modelu veřejné sprá-

vy, nedokončenou digitalizaci v  této oblasti, nevy-

jasnění personálních otázek s  rekodifikací spojených 

a shodně tak nevyjasnění způsobu provedení spisové 

rozluky. 

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Evidenci tzv. skutečných majitelů zná český právní řád 

již od roku 2018, kdy byla povinnost evidovat skutečné 

majitele právnických a  svěřenských fondů stanovena 

v  zákoně o  veřejných rejstřících právnických a  fyzic-

kých osob s odkazem na definici skutečného majitele 

obsaženou v  zákoně o  některých opatřeních proti le-

galizaci výnosů z trestné činnosti (AML). Zákon zavedl 

jednotnou definici skutečných majitelů, resp. konco-

vých příjemců a osob s koncovým vlivem v právnické 

osobě s řadou domněnek, např. u zakladatelů a členů 

statutárních orgánů či společníků s podílem větším než 

25 %, kteří jsou vždy automaticky pokládáni za skuteč-

né majitele a automaticky také budou do registru za-

psáni. Skutečné majitele dle zákona nemají územní sa-

mosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové 

organizace a  právnické osoby, ve  kterých má přímo 

nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasova-

cích právech Česká republika, kraj nebo obec. Svazu se 

tak podařilo dosáhnout toho, aby nebyly nadbytečně 

evidovány i  městské společnosti, příspěvkové organi-

zace či školská zařízení. 

Národní plán obnovy (NPO)

Svaz v  rámci připomínkového řízení k  tomuto zásad-

nímu nelegislativnímu dokumentu pro další období 

upozorňoval na  to, že předložené znění neobsahuje 

informace o  podkladu Územní dimenze NPO zpraco-

vaném Ministerstvem pro místní rozvoj – Odborem 

regionální politiky. Současně trval na  tom, aby bylo 

pracováno s možností čerpat další prostředky ve formě 

činnost
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půjčky (s výjimkou komponenty vzdělávání). Důrazně 

bylo požadováno, aby otázka brownfieldu byla do NPO 

opětovně zařazena a  nebyly na  tuto oblast vyškrtnu-

ty finanční prostředky. Podařilo se tak nejen zabránit 

vyškrtnutí tzv. brownfieldů, ale i  zabránit snížení fi-

nančních prostředků cílených na  kulturní a  kreativní 

odvětví.

Strategie rozvoje cestovního ruchu  

České republiky 2021–2030

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro období 2021+ 

definuje věcný, procesní a finanční rámec pro udržitel-

ný rozvoj cestovního ruchu. Je provázána s metodikou 

přípravy veřejných strategií s  participativním přístu-

pem a  rozvíjí mezioborovou a  meziresortní spoluprá-

ci. Svazu se podařilo uplatnit úspěšně řadu svých při-

pomínek zejména z  pohledu hlubšího začlenění obcí 

do  celého systému ve  spojení s  cílenější provazbou 

s organizacemi destinačního managementu. 

Státní kulturní politika 2021–2025+

Ministerstvo kultury předložilo tento strategický do-

kument s  nastavením šesti strategických cílů. Svaz se 

aktivně podílel na připomínkování tohoto dokumentu 

s  cílem maximálního zohlednění postavení obcí a  je-

jich potřeb, a  to i z pohledu nutnosti rozvíjet a finan-

covat kulturní a kreativní odvětví jako jednu z hlavních 

domén zachování kultury a národního kulturního bo-

hatství v území. 

Plán spravedlivé územní transformace

Dokument z  dílny Ministerstva pro místní rozvoj je 

základním dokumentem, který je zpracován pro po-

skytování podpory z  mechanismu na  spravedlivou 

transformaci. Je součástí širšího investičního plánu pro 

udržitelnou Evropu a jeho cílem je finančně a prakticky 

pomoci regionům, pro které bude cesta k unijnímu cíli 

klimatické neutrality do roku 2050 složitá. Svazu se po-

dařilo otevřít otázku rozšíření prioritních oblastí pod-

pory v procesu transformace, která je stěžejním bodem 

celého materiálu. 

Strategický rámec Cirkulární Česko 2040

Materiál v  gesci Ministerstva životního prostředí, kte-

rý byl přijat ve  formě usnesení vlády, je reakcí na ros-

toucí produkci odpadových materiálů. Navrhuje vizi, 

cíle a předkládá konkrétní opatření, která mají pomoci 

s posilováním oběhového hospodářství v České repub-

lice. Tato opatření pak mají být v  průběhu následují-

cích let přijímána a stanovené cíle mají vytvářet rámec 

pro příjímání legislativy v  oblasti životního prostředí, 

zejména pak odpadového hospodářství. Svaz uplatnil 

řadu připomínek, které Ministerstvo životního pro-

středí takřka kompletně přijalo za  své. Argumentoval 

nutností nejen třídit a recyklovat, ale současně i zajis-

tit výstupům recyklačního procesu dostatečný odbyt. 

Před zvyšováním poplatků ze skládkování navrhl vždy 

povinně zohlednit i  dopady na  místní samosprávu 

a obyvatelstvo, zajistit do budoucna adekvátní podpo-

ru pozemkovým úpravám a provést změny v odpadové 

legislativě, tak aby bylo možné využívat výstupy komu-

nitního kompostování i obyvatelstvem a spolky.
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Novela zákona o sociálních službách

Celková novela zákona o  sociálních službách, kterou 

Ministerstvo práce a  sociálních věcí připravilo, neby-

la v  roce 2021 přijata. Podařilo se však prosadit ales-

poň dílčí změnu, kterou Svaz podporoval. Jednalo se 

o sjednocení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závis-

losti v pobytových a terénních sociálních službách (tj. 

navýšení příspěvku poskytovaného v pobytových služ-

bách na úroveň poskytovanou ve službách terénních).

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Svaz k uvedené novele předložil řadu zásadních připo-

mínek. Pozitivní změnou, kterou novela přinesla, bylo 

navýšení odměn pěstounům a navýšení příspěvků pro 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Bohužel 

se nepodařilo zvrátit novou povinnost pro obce vést 

správní řízení o umístění dítěte do zařízení pro děti vy-

žadující okamžitou pomoc.

Novela zákona o hmotné nouzi

Novela přinesla obcím možnost krátit sociální dávky 

v  případě spáchání vybraných závažných přestupků, 

konkrétně při neuhrazení pokut za  přestupky proti 

veřejnému pořádku, občanskému soužití či majetku. 

Stejně tak je možné dávky snížit osobám, které zane-

dbávají péči o povinnou školní docházku dětí a osoby, 

které neuhradily pokutu za porušení obecní vyhlášky. 

Novela zákona o péči o děti v dětské skupině 

Svaz velmi pozorně sledoval projednávání novely zá-

kona i prováděcích předpisů. Kvitoval kompromis, dle 

kterého budou dětské skupiny zachovány (nedojde 

k přeměně na jesle), bude zajištěno jejich stabilní finan-

cování ze státního rozpočtu a bude umožněno posky-

tování péče i o děti starší tří let, což ocení zejména obce 

s nedostatečnou kapacitou v mateřských školách. No-

vela přesto přinesla řadu nových podmínek, kterým se 

budou muset poskytovatelé přizpůsobit. Svaz v tomto 

ohledu vznesl řadu konkrétních připomínek zejména 

k  hygienickým požadavkům a  stavebně technickým 

podmínkám. Novela zákona spolu s prováděcími před-

pisy vešla v platnost na podzim roku 2021. Svaz začal 

následně okamžitě jednat s ministerstvem o možnos-

tech finanční podpory pro rekonstrukce stávajících ob-

jektů a vznik nových kapacit, což by měly zajistit výzvy 

z Národního plánu obnovy. 

Národní program reforem

Svaz upozornil na nesoulad dokumentů předložených 

do  připomínkového řízení (Národní plán obnovy, Ná-

rodní program reforem, Dohoda o partnerství). Rovněž 

požádal o  větší zapracování Strategického rámce ČR 

2030 do Národního programu reforem.

Dohoda o partnerství 

Svaz v  předloženém materiálu, který zpracovalo Mi-

nisterstvo pro místní rozvoj, požádal, aby Operační 

program Zaměstnanost+ implementoval nástroj ITI 

podobně jako ostatní operační programy a  současně 

byly doplněny alokace pro ITI v  jednotlivých progra-

mech. V  návrhu materiálu bylo uvedeno pouze 8 % 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj, což ale není 

celková alokace pro ITI. Dále Svaz vymezil požadavky 

na doplnění textu o další aktivity a specifikace tak, aby 

to odpovídalo potřebám území.
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Pravidla spolufinancování Evropského fondu  

pro regionální rozvoj, Evropského sociálního  

fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu  

pro spravedlivou transformaci a Evropského 

námořního, rybářského a akvakulturního fondu 

na programové období 2021–2027

Svaz požadoval úpravu některých formulací či doplně-

ní kapitol. Rovněž upozornil, že návrh spolufinancování 

neodpovídá politice soudržnosti, která definuje mož-

nou výši podpory rozdílnou pro regiony méně rozvinu-

té a přechodové. Upozornil, že u subjektů realizujících 

územní dimenzi je kladen velký důraz na  jejich trans-

parentnost ve vztahu k území, v přístupu k jednotlivým 

partnerům v  území atp. Základním předpokladem je 

tak jejich nezávislost. Zajištění nezávislosti je hlavním 

argumentem pro požadavek na  dorovnání dotace ze 

státního rozpočtu do 100 % způsobilých nákladů. Svaz 

nepovažuje za  vhodné, aby se jakýkoli třetí subjekt 

podílel na spolufinancování činnosti nositelů integro-

vaných nástrojů, čemuž se v případě 5% kofinancování 

nelze vyhnout.

Územní dimenze v operačních programech 

2021–2027

V  materiálu, který zpracovalo Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Svaz upozornil zejména na aktualizaci a navýše-

ní finančních prostředků pro integrované nástroje tak, 

jak bylo vyjednáno a  dále o  využívání správné termi-

nologie. 

Návrh programového dokumentu Operačního 

programu Jan Amos Komenský 2021–2027

Svaz navrhl do  dokumentu zahrnout podporu spolu-

práce s rodiči a posílení kapacit škol v této oblasti. Pod-

poroval vznik opatření vedoucích ke  snižování admi-

nistrativní zátěže škol a  školských zařízení. Upozornil, 

že tvorba, vydání a aktualizace dokumentace, zejména 

metodického charakteru (např. pravidel, postupů, po-

kynů či doporučení), musí být přehledná, v  jednom 

dokumentu. Požadoval zvýšit finanční normativy na fi-

nancování SVČ a DDM.

Návrh programového dokumentu Operačního 

programu Životní prostředí 2021–2027

Svaz požadoval u návrhu předloženého Ministerstvem 

životního prostředí u  všech specifických cílů doplnit 

způsobilé žadatele o dotační podporu (ne pouze hlavní 

cílové skupiny). Požadoval upřesnění některých pojmů. 

Doporučil, aby kromě podpory výstavby nových ener-

getických zařízení využívajících OZ byla podporována 

i opatření vedoucí k údržbě a modernizaci stávajících 

zařízení a systémů. Dále uplatnil připomínku, aby mož-

nost budování zázemí pro EVVO byla i  pro mateřské 

a základní školy obdobně, jako se počítá s budováním 

zázemí škol pro inkluzi/rozvoj komunitního života. Tzn. 

rozšíření příjemců dotací o mateřské a základní školy. 

Navrhl více specifikovat, jaký typ zařízení pro energe-

tické využití odpadů bude možno podpořit z Operač-

ního programu Životní prostředí  (dle Technické zprávy 

EU Taxonomy z června 2020).

Návrh programového dokumentu Integrovaný 

regionální operační program 2021–2027

Některé připomínky Svazu mířily na  upřesnění poj-

mů, jiné na doplnění aktivit či rozšíření typů žadatelů 

či okruhu příjemců. Vyjádřil znepokojení nad vyřaze-

ním samostatných vyšších odborných škol z  podpory  

v SC 4.1. a zároveň nezařazením infrastrukturní podpo-

ry samostatných VOŠ do jiného operačního programu, 

např. Operačního programu Jan Amos Komenský.

Program podpory malých prodejen na venkově 

„Obchůdek 2021+“

Předložený návrh dotačního titulu z dílny Ministerstva 

průmyslu a obchodu je zaměřen na podporu podnika-

telského prostředí v České republice zacílenou na ob-

služnost venkova. Příslušné kraje podporu využily 

pro podporu malých venkovských prodejen v  obcích 

do  1000 obyvatel, nebo v  obcích do  3000 obyvatel, 

jejichž místní části mají méně než 1000 obyvatel. Svaz 

upozornil na  některé formulační nedostatky a  nejas-

nosti v  návrhu programu. Požadoval, aby podpora 

byla poskytována předem, nikoli ex post. Připomínka 

směřovala i k výši alokace, která byla pro daný program 

příliš nízká.
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Návrh programového dokumentu Operačního 

programu Zaměstnanost+ 2021–2027

Materiál představuje klíčový předpoklad pro využívání 

finančních prostředků z  Evropského sociálního fondu 

plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování 

v  programovém období 2021–2027, přičemž navazuje 

na Operační program Zaměstnanost realizovaný v pro-

gramovém období 2014–2020. Svaz požadoval neome-

zovat počet přijatých/schválených žádostí na  IČ v pří-

padě statutárních měst (městské obvody mají v rámci 

statutárního města stejné IČ, projekt ale realizují sa-

mostatně v souladu se statutem města). Upozornil, že 

chybí podpora mateřských škol, kterých je stále nedo-

statek, a  pro prosazování genderově vyvážené účasti 

na  trhu práce jsou mnohem významnější než dětské 

skupiny/jesle. Uplatnil požadavek na doplnění podpo-

ry celoživotního vzdělávání.

Návrh programového dokumentu Operačního 

programu Doprava 2021–2027

Operační program Doprava (OP D3) 2021–2027 nava-

zuje na Operační program Doprava 2014–2020 (OP D2) 

a zpracovalo jej Ministerstvo dopravy. Svaz požadoval 

výraznou eliminaci byrokratické a  administrativní zá-

těže při poskytování dotací z tohoto programu. Výzvy 

žadatelům by měly být stručné a  jednoznačné, stejně 

tak předkládané žádosti. Dále požadoval, aby podpo-

ra projektů ke  zvýšení využívání veřejné hromadné 

dopravy v elektrické trakci byla zaměřena nejen na vý-

stavbu nových, ale i na modernizaci stávajících tramva-

jových a trolejbusových tratí. Což se díky dlouhodobé-

mu tlaku nakonec podařilo. 

Koncepce SMART Cities – odolnost prostřednic-

tvím SMART řešení pro obce, města a regiony

Svaz k  materiálu Ministerstva pro místní rozvoj upo-

zornil, že předložená koncepce postrádá jednoduchou 

vnitřní logiku. Záběr od  digitálního řešení smart přes 

odolnost až k udržitelnosti ztrácí ve své šíři praktickou 

pochopitelnost. Rovněž daná témata byla charakte-

ristická různou mírou detailu a  věcnou i  výkladovou 

nesprávností. V  materiálu Svaz spatřoval zásadní ab-

senci jednoduché vnitřní logiky – co chceme, jak toho 

dosáhneme a  jak celý proces vyhodnotíme, zobecní-

me a  uvedeme do  běžné praxe. Chybí konkrétní pří-

klady. Rovněž byl vznesen dotaz, proč nelze na vládu 

ČR předložit dokument zpracovaný Svazem jako celek. 

Z  dokumentu Svazu bylo čerpáno, ale nebyl považo-

ván za  dostatečný. Řada myšlenek z  tohoto materiálu 

byla v koncepci vynechána, což je na škodu celkovému 

obsahu. Díky těmto připomínkám byl materiál přepra-

cován. 

Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie 

restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského 

a Karlovarského kraje 2021

Svaz uplatnil u  dotčeného materiálu z  dílny Minister-

stva pro místní rozvoj požadavek na rozšíření v oblasti 

demolicí, a to i na objekty občanské vybavenosti, např. 

školy a  další obdobné. Současně aktualizoval tabulku 

Přehled staveb vyvádějících tranzitní dopravu z obyd-

lené zástavby ve vlastnictví státu na území Moravsko-

slezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, která ob-

sahovala neaktuální data.
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Aktualizace Implementačního plánu Česko 2030

Svaz se zapojil do aktualizace Implementačního plánu 

Česko 2030, který rozpracovává dlouhodobé cíle ná-

rodní strategie Česko 2030 promítající cíle udržitelné-

ho rozvoje (SDGs) v České republice. Zástupci Svazu se 

účastnili kulatých stolů v oblastech Lidé a společnost, 

Hospodářský model, Odolné ekosystémy, Obce a regi-

ony, Globální rozvoj, Dobré vládnutí a připomínkovali 

nastavená opatření z pohledu obcí.
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Dlužno dodat, že rok 2021 byl z hlediska předchozích let v oblasti legislativy zcela specifický. 

Hlavními projednávanými materiály byly materiály upravující a řešící aktuální pandemickou 

situaci. Svazu se tak v této souvislosti podařilo např. dosáhnout přiznání mimořádného fi-

nančního příspěvku pro školská zařízení na nákup IT vybavení pro distanční výuku při boji 

s covid-19 či prosadit refundaci nákladů obcím, které vykonávaly povinnosti karanténního 

ubytování covid-19 pozitivních osob bez přístřeší a  osob vykázaných za  období od  12. 3. 

2020 do 30. 4. 2021. Rovněž se zasadil o změnu výkladu zákona o místních poplatcích, jež 

umožňuje při zavedení poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, ve va-

riantě dle kapacity soustřeďovacích prostředků, stanovit jeho průběžnou splatnost. 

Svazu se rovněž podařilo zabránit prostřednictvím své připomínkovací činnosti k legislativ-

ním návrhům, aby byla přijata mnohdy taková právní úprava, která by pro města a obce měla 

negativní dopad. Příkladem lze uvést zabránění tzv. konzervace drah či zabránění rozšíření 

působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Naprosto zásadním pozitivním počinem Svazu je 

pak zabránění přijetí některých návrhů zákonů ze sociální oblasti, které ukládaly obcím nové 

povinnosti s dopadem do jejich rozpočtů, kupříkladu povinnosti obcí podílet se na spolufi-

nancování sociálních služeb. Svaz intenzivně pracoval i  na  zabránění omezení pravomoci 

zřizovatelů v konkursních řízeních na ředitele jimi zakládaných příspěvkových organizací.
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P O D P O R A  M E Z I O B E C N Í  S P O L U P R Á C E  ( C S S )  

Jednou z klíčových a dlouholetých priorit Svazu je podpora meziobecní spolupráce. Svaz proto v letech 2016 až 2021 

realizoval celorepublikový projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, jehož 

hlavním cílem bylo vytvoření a průběžná podpora společné nebo společně sdílené administrativní kapacity obcí. 

Tato podpora byla v projektu realizována prostřednictvím tzv. center společných služeb, která poskytovala staros-

tům zapojených obcí, ale i jejich občanům, administrativní odbornou podporu a související služby v oblasti veřejné 

správy. Jednalo se zejména o oblast samosprávných kompetencí, a  tak Svaz prostřednictvím projektu napomáhal 

rozvoji veřejných služeb poskytovaných např. v oblasti školství, sociální péče, právního a metodického poradenství, 

organizačních agend, odpadového hospodářství, cestovního ruchu, dopravy atd. 

Projekt CSS pokračoval v roce 2021 druhým prodloužením, jehož náplní bylo zejména pomoci obcím orientovat se 

v  problematice uspokojování běžných denních potřeb jejich obyvatelů. Dalším klíčovým prvkem pak bylo Ověře-

ní doporučení a závěrů Ministerstva vnitra v praxi dobrovolných svazků obcí (DSO) se zřetelem na služby DSO pro 

obce, propagaci a komunikaci DSO, financování a hospodaření DSO, Vyhodnocení efektivnosti VPS a Analýza činnosti 

členských obcí DSO na úseku přenesené působnosti. Zejména oblast Uspokojování běžných denních potřeb obyva-

tel nabylo nečekaně enormní důležitost v souvislosti s pandemií covid-19, kdy se důležitost meziobecní spolupráce 

ukázala jako klíčová.

Zmíněné prodloužení projektu trvalo do 28. 2. 2021 a následovala udržitelnost projektových aktivit jak v území, tak 

i na straně Svazu. Do druhého prodloužení projektu a jeho udržitelnosti bylo zapojeno celkem 72 DSO z různých částí 

České republiky a jejich prostřednictvím více než 1700 obcí, ve kterých žije přes 2 miliony obyvatel. Udržitelnost trvala 

do závěru roku 2021 a následuje fáze vyhodnocení udržitelnosti.

Pro podporu meziobecní spolupráce bylo v projektu použito celkem více než 435 milionů Kč většinově z finančních 

prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a také z prostředků 

státního rozpočtu ČR. Z těchto peněz bylo přispíváno na mzdu 383 manažerům a specialistům v jednotlivých DSO. Ti 

v průběhu projektu poskytovali širokou škálu administrativních služeb odborného charakteru starostům obcí sdru-

ženým v  příslušných DSO. Těmto odborníkům byla ze strany projektového týmu průběžně poskytována odborná 

podpora tak, aby byli vždy odborně fundovanými podpůrnými specialisty a mohli tak převzít roli plnohodnotných 

poradních, kontaktních i výkonných pomocníků vedení obcí.

Zatím se nezdařilo dovést do zdárného konce legislativním procesem jeden z klíčových výstupů projektu, kterým je 

návrh legislativních úprav týkajících se systémového zakotvení DSO do právního řádu ČR. Svaz se i nadále snaží o jeho 

promítnutí do zákona o obcích. 

Řada dalších projektových výstupů je zpracována v podobě knižních i elektronických brožur, které jsou mj. ke stažení 

na stránkách projektu. Celkem bylo v projektu uskutečněno přes 200 000 podpůrných aktivit obcím, zejména v ob-

lasti administrativní podpory. 

Mezi další aktivity CSS patřila pomoc obcím s  projekty založenými zejména na  principu meziobecní spolupráce. 

Ke konci února 2021 bylo evidováno celkem 1676 projektů. Na  jedno CSS připadlo téměř 11 ukončených projektů 

a průměrné náklady jednoho projektu činily zhruba jeden milion Kč. Projekt byl velmi kladně hodnocen i na té nejzá-

kladnější úrovni – na setkání starostů. 
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Projekt byl součástí Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, který je schválen 

vládou ČR. 

Internetové stránky projektu www.sluzbyobci.cz 

Číslo projektu CZ.03.4/74/0.0/0.0/15_019/0003017 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 

Efektivní veřejná správa, a státního rozpočtu ČR.

E F E K T I V N Í  S P R ÁVA  O B C Í  ( E S O )

Projekt navazuje na velmi úspěšné vzdělávací projekty z let 2010 až 2015 „Vzdělaný zastupitel“ a „Odpovědný zastu-

pitel“ a představuje jeden z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších vzdělávacích projektů financovaných z prostředků 

Operačního programu Zaměstnanost realizovaných v  České republice. Projekt zajišťuje jednu z  prioritních oblastí 

činnosti Svazu, kterou je vzdělávání představitelů měst a obcí ČR a jeho realizace bude pokračovat až do dubna roku 

2023. Hlavním cílem projektu je dosažení vyšší odborné kvalifikace volených představitelů měst a obcí a zaměstnan-

ců územně samosprávných celků a zaměstnanců dobrovolných svazků obcí. 

Projekt ESO od svého zahájení v roce 2018 zrealizoval nepřeberné množství aktivit, které svým charakterem přispívají 

k zefektivnění výkonu veřejné správy na území České republiky. Mezi hlavní výstupy projektu v roce 2021 patřila rea-

lizace vzdělávacích seminářů pro zvolené zastupitele měst a obcí a akreditovaných kurzů pro zaměstnance územních 

samosprávných celků. Veškeré kurzy a  semináře realizované v  rámci projektu jsou poskytovány všem účastníkům 

zcela bezplatně. Kurzy a semináře jsou vždy vedeny zkušenými lektory a jsou zaměřeny především na praxi. I v roce 

2021 byl celý koncept vzdělávání silně negativně ovlivněn pandemií způsobenou virem covid-19 a v podstatě veškeré 

aktivity projektu musely být i nadále realizovány v on-line prostoru. Nicméně i s tímto omezením se projekt ESO vy-

pořádal a v roce 2021 opět nabízel vysoce ceněné a především stále bezplatné vzdělávání.

V důsledku pandemie byla realizace projektu na základě schválené žádosti prodloužena o jeden rok do 30. 4. 2023, 

což realizačnímu týmu projektu ESO umožňuje reagovat na nové podněty např. v oblasti zadávání veřejných záká-

zek, kyberbezpečnosti nebo energetiky.

Projektový rok 2021 v číslech:

- zrealizováno 467 on-line kurzů, kterých se zúčastnilo 28 106 účastníků

- zrealizováno celkem 5 seminářů pro volené představitele měst a obcí ČR, kterých se zúčastnilo 126 účastníků

- zrealizovány 4 dvoudenní semináře pro volené představitele měst a obcí ČR ke speciálnímu cyklu „Finanční řízení 

obcí“, které dokončilo celkem 93 účastníků

- zrealizován 1 dvoudenní seminář k cyklu „Praktikum personalisty“, který dokončilo 15 účastníků

- zrealizováno celkem 53 prezenčních kurzů pro zaměstnance územních samosprávných celků, kde bylo 1178 účastníků

- celkem 6156 účastníků úspěšně dokončilo e-learningový kurz 
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Semináře, kurzy, on-line kurzy, ale také e-learningy jsou poskytovány zcela bezplatně, přičemž významnou přidanou 

hodnotou je, že se zaměřují na praxi a jsou zajištěny zkušenými lektory.

Webové stránky projektu: www.projekteso.cz

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159

Projekt je součástí Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, který je schválen 

vládou ČR.

Prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa

„Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb 

z úrovně obcí“

Z E F E K T I V N Ě N Í  S L U Ž E B  V E Ř E J N É  S P R ÁV Y  V   O B L A S T I  L O K Á L N Í  E KO N O M I K Y  
A   R O Z VO J E  Ú Z E M Í , Z K R ÁC E N Ě  O B C E  A   L O K Á L N Í  E KO N O M I K A  (O L E K )

Projekt „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ navazuje na aktivity realizo-

vané v projektech „Meziobecní spolupráce“ a „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spoluprá-

ce“, realizované Svazem měst a obcí.

Předmětem projektu OLEK je vytvoření rámce podpory lokální ekonomiky a územního rozvoje v  rámci 10 dobro-

volných svazků obcí (DSO) a jeho pilotní ověření. V projektu dojde ke zpracování strategických dokumentů v oblasti 

lokálních ekonomik, vytvoření metodických podkladů pro rozvoj lokálních ekonomik a zpracování návrhů legisla-

tivních změn v oblasti lokálních ekonomik. Zjednodušeně řečeno, svazovým cílem je, aby obce měly možnost více 

ovlivňovat podobu a rozvoj místní (lokální) ekonomiky, měly z ní i přímý užitek, stejně tak i občané. Případně, v po-

dobných situacích, které zažíváme v „koronavirové době“, mohly místním podnikatelům poskytovat v době krizí bez 

komplikací přímou, účinnou a především okamžitou pomoc.

Projekt OLEK zahájil svou činnost k 1. říjnu 2020. V této souvislosti došlo k vytvoření takzvaného „Rozvojového centra 

pro lokální ekonomiky“, které zajišťuje veškeré nezbytné činnosti související s bezproblémovou realizací projektu.

V roce 2021 došlo v rámci projektu k vyhodnocení došlých přihlášek do projektu a následnému uzavření smluv o vzá-

jemné spolupráci s 10 vybranými subjekty. 

Na základě uzavřených smluv o vzájemné spolupráci došlo ke zřízení odborné pozice v území, která je financovaná 

z projektu a vykonává činnosti související s rozvojem lokální ekonomiky přímo ve svěřeném území.

V  roce 2021 projekt nastavil jasné podmínky spolupráce se zapojenými subjekty a  zahájil poskytování metodické 

a odborné podpory jednotlivým subjektům. Došlo k zahájení a zároveň k dokončení prací na základním dokumentu 

projektu, kterým je „Metodika k  realizaci analýzy v  zapojeném území“, podle níž budou zapojené DSO realizovat 

analýzy svěřeného území, na  základě kterých vznikne kompletní strategický dokument za  každé zapojené území 

Evropská unie
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a následně jeden celiství strategický dokument za celou ČR. Z tohoto důvodu jsou zapojené subjekty do projektu 

z různých krajů ČR a různé velikosti, tak aby byla pokryta celá ČR.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2020 

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023 

Rozpočet projektu OLEK: 17 777 822,05 Kč

Z toho pro DSO: 4 877 280 Kč

Počet zapojených DSO 10

Počet zpracovaných a zveřejněných dokumentů: 18

Realizace projektu „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ registrační číslo  

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa je spolufinancována z prostředků  

Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

R E A L I Z AC E  S M A R T  Č E S KO  V   P R A X I  O B C Í  A   M Ě S T  (S M A R T  Č E S KO)

Projekt SMART ČESKO volně navazuje na  předešlý projekt Svazu v  oblasti Smart City („Strategický rámec“). Cílem 

projektu je rozvedení vzniklého konceptu SMART Česko do praktické roviny potřeb obcí a měst. Znamená to pomoci 

městům a obcím s realizací chytrých řešení s ohledem na jejich potřeby. Jedná se o konkrétní spolupráci s obcemi 

a městy, které mají v klíčových oblastech zájmu potenciál využít SMART řešení. Realizovaná řešení budou následně 

využita pro potřeby uplatnění v dalších obcích a městech, kde bude nutné vždy dané podmínky řešení uzpůsobit. 

V  rámci projektu bude vytvořeno 28 strategických dokumentů pro konkrétní města, obce a případně dobrovolné 

svazky měst a obcí. Jednat se bude o strategie, které budou zaměřeny přímo na konkrétní municipalitu, případně 

region. Záměrem bude poskytnout návodná řešení na využití a zakomponování chytrých prvků a postupů pro dané 

město či danou obec, a to dle jejich vlastních rozvojových záměrů a lokálních specifik.

Projekt SMART ČESKO bude realizován do poloviny roku 2023. Výše jeho rozpočtu činí 31,4 mil. Kč.

V  roce 2021 započaly projektové aktivity. V  rámci prvotní fáze byly vytvořeny souborné metodiky pro jednotlivé 

tematické oblasti, které zahrnuje koncept SMART ČESKO a které budou následně využitelné pro města a obce na tvor-

bu vlastních SMART strategických dokumentů. Celkově vzniklo 9 metodických dokumentů pro oblasti energetiky, 

dopravy, životního prostředí, odpadového/oběhového hospodářství, zdravotnictví a  sociálních služeb, vzdělávání 

a zaměstnanosti, digitalizace a ICT, „dobrého vládnutí/good governance“ a financování SMART řešení. 

Název projektu: Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst

Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016927

Projekt je financován z Operační program Zaměstnanost.
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N A S TAV E N Í  S YS T E M AT I C K É H O  P Ř Í S T U P U  K   F I N A N C O VÁ N Í  C H Y T R ÝC H  Ř E Š E N Í  
V   Č E S K É  R E P U B L I C E

V rámci mezinárodního projektu „Introducing a Systematic Approach to Financing Smart Solutions in the Czech Re-

public“, do kterého se Svaz zapojil v roce 2020, proběhla již řada kurzů pro zapojené municipality. Kurzy se věnují 

oblasti inteligentních řešení a nastavení vhodných forem a nástrojů financování.

Nultý a první kurz (trénink) proběhly kvůli covidové epidemii formou on-line. Přihlášené obce a města na nich před-

stavily svoje plány do budoucna i zmínily největší překážky v realizaci inovativních projektů.

Na trénincích 3–5, které již proběhly standardní formou ve městech Valašské Meziříčí a Kyjov, byla probírána možnost 

zapojení stakeholderů při přípravě jednotlivých projektů a účastníci formou pracovních skupin začali pracovat na si-

mulovaných smart řešeních v oblasti energetiky, mobility a digitalizace.

V mezidobí mezi jednotlivými školeními probíhají dvoustranná setkání s každým ze zúčastněných měst a obcí. Na je-

jich základě se vypracovává osnova dalšího školení tak, aby co nejvíce zapadala do jejich potřeb. 

Na samotné tréninky je pak zvána i odborná veřejnost, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a dalších obcí, které 

mají s inovativními projekty a jejich financováním své zkušenosti.

V rámci projektu vznikají i další výstupy, ať už povinné či dodatečné, např. s ohledem na aktivní přístup Svazu (inter-

aktivní prostředí pro sdílení příkladů projektů – viz onenote nástroj, databáze chytrých řešení ze zahraničí, projektové 

šablony apod.).

Garantem projektu je holandská asociace „Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)“, věcným zadavatelem je Mi-

nisterstvo pro místní rozvoj jako kompetentní orgán pro oblast Smart City. Svaz je v projektu v roli spolupracujícího 

subjektu vůči VNG, zajišťuje zejména spolupráci a komunikaci vůči městům a obcím České republiky.

Cíle a role Svazu:

Cílem projektu je pomoci při plánování a financování inovativních chytrých projektů v České republice, a to s při-

spěním praxe a zkušeností z Holandska. Projekt by měl ukázat ministerstvům či jiným správcům programů a fondů 

možnosti a způsoby, jak pomoci území ve financování inovativních projektů a jak řešit jednotlivé postupy a procesy, 

které plánování těchto projektů předchází. Národní prostředí musí být postaveno na znalostech a praxi z území – 

měst, obcí a regionů. Součástí projektu je série kurzů pro oblast inteligentních řešení a řada výstupů směřujících pro 

nastavení vhodných forem a nástrojů financování. Pro potřebu interakce byla do projektu vtažena vybraná města 

a obce v České republice.

Svaz v projektu působí s ohledem na poradenskou a odbornou expertízu (tj. např. při tvorbě výstupů, účasti a pří-

pravě workshopů, sběru a diseminace informací) a také jako spolupracující subjekt pro zajištění logistiky a technické 

podpory (vč. účasti na školení, pomoc při organizaci setkání s městy a obcemi a další aktivity). Klíčové je také zajistit 

komunikaci s městy a obcemi (oboustrannou, tj. směrem k městům a obcím, ale i od nich, do tvorby projektu).
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Doba realizace: 07/2020–06/2022

Rozpočet: 700 000 EUR (na celý projekt)

Webové stránky projektu: https://www.smocr.cz/cs/projekty/smartfunding 

Mezinárodní projekt „Zavádění systematického přístupu k financování inovativních (smart) řešení v ČR“,  

číslo: REFORM/GA2020/025, je realizován z programu Evropské komise „Programu na podporu strukturálních reforem“.

PODPORA KAPACIT A KOMPETENCÍ ČESKÝCH OBCÍ A MĚST PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Činnost Svazu v oblasti regionálního rozvoje obcí a měst České republiky podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj 

v roce 2021 neinvestiční účelovou dotací ve výši 894 453 Kč.

Klíčové aktivity projektu: 

- Zapojení do tvorby stanovisek Rady evropských obcí a regionů (CEMR)

- Koordinace delegace ČR do Evropského výboru regionů (CoR)

- Podpora absorpční kapacity měst a obcí při implementaci programů EU v programovém období 2021–2027

- Podpora obcí a měst ve využívání přímo řízených programů EU

- Podpora obcí a měst při implementaci principů udržitelného rozvoje v místní praxi

projekty



ve Svazu
2 142

Počet obcí v ČR
5 417

ve Svazu
140

Počet městysů v ČR
229

ve Svazu
464

Počet měst v ČR
581

ve Svazu
27

Počet statutárních měst v ČR
27

obyvatelé 
nečlenských 
obcí  1 954 018
18,58 %

obyvatelé členských 
obcí  8 561 651
81,42 %

nečlenů 3 481
55,66 %

členů 2 773
44,34 %

K 31. prosinci 2021 bylo ve Svazu měst a obcí České republiky 2 773 obcí, což představuje 44,34 % z celkového počtu 
obcí v České republice. Členské obce zastupovaly 8 561 651 obyvatel, což z celkého počtu obyvatelstva České repub-
liky představuje 81,42 %.

Počet obcí v ČR celkem: 6 254
z toho ve Svazu: 2 773, tj. 44,34 %

Počet obyvatel v ČR celkem: 10 515 669
z toho ve Svazu: 8 561 651, tj. 81,42 %

Pozn.: V celkovém počtu obcí ČR nejsou započteny 4 tzv. vojenské újezdy.
Členem Svazu je Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o.p.s.
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stav k 31. 12. 90 557
stav k 31. 12. 91 795
stav k 31. 12. 92 853
stav k 31. 12. 93 877
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kraj okres obcí 
celkem

ve 
Svazu    %

Jihočeský
9,05 % *

České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice 
Tábor

109
46

106
75
65

112
110

46
33
44
34
27
35
32

42,20
71,74
41,51
45,33
41,54
31,25
29,09

623 251 40,29

Jihomoravský
12,69 % *

Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

116
1

187
63
82
79

144

38
1

100
45
69
35
64

32,76
100,00

53,48
71,43
84,15
44,30
44,44

672 352 52,38

Karlovarský
2,63 % *

Cheb
Karlovy Vary
Sokolov

40
55
38

26
27
20

65,00
49,09
52,63

133 73 54,89

Králové- 
hradecký
7,39 % *

Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov n. Kněžnou
Trutnov

104
111

78
80
75

50
34
41
43
37

48,08
30,63
52,56
53,75
49,33

448 205 45,76

Liberecký
3,75 % *

Česká Lípa
Jablonec n. Nisou
Liberec
Semily

57
34
59
65

22
19
29
34

38,60
55,88
49,15
52,31

215 104 48,37

Moravsko- 
slezský
6,82 % *

Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava-město

67
72
17
54
77
13

34
55

9
40
44

7

50,75
76,39
52,94
74,07
57,14
53,85

300 189 63,00

Olomoucký
6,06 % *

Jeseník
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk

24
97
97

105
78

17
37
27
51
36

70,83
38,14
27,84
48,57
46,15

401 168 41,90

kraj okres obcí 
celkem

ve 
Svazu    %

Pardubický
5,70 % *

Chrudim
Pardubice
Svitavy
Ústí n. Orlicí

108
112
116
115

41
42
41
34

37,96
37,50
35,34
29,57

451 158 35,03

Plzeňský
7,72 % *

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

85
94
90
15
98
68
51

43
29
30

8
35
44
25

50,59
30,85
33,33
53,33
35,71
64,71
49,02

501 2 143 42,71

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

Středočeský
19,00 % *

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

120
83

49
45
45
41
45
30
39
43
57
56
44
33

42,98
52,94
45,00
46,07
51,14
43,48
32,50
49,43
51,82
70,89
36,67
39,76

1144 527 46,07

Ústecký
6,60 % *

Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí n. Labem

52
44

105
70
26
34
23

33
16
58
38
18
14

6

63,46
36,36
55,24
54,29
69,23
41,18
26,09

354 183 51,69

Kraj Vysočina
7,97 % *

Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár n. Sázavou

120
123
120
167
174

36
44
42
49
50

30,00
35,77
35,00
29,34
28,74

704 221 31,39

Zlínský
4,58 % *

Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín

79
78
61
89

33
31
26
37

41,77
39,74
42,62
41,57

307 127 41,37

Celkem 6 254 2 773 44,34

* Podíl kraje na celkovém počtu svazových obcí
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K O M O R A  M Ě S T

Ing. Vlastimil Picek, starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Intenzivně se věnovala zejména rekodifikaci stavebního práva a  otázce odpadového hospodář-
ství. Problematika stavebního práva se prolínala téměř všemi jednáními, a to především s ohledem 
na  možné dopady v  případě odstoupení od  smíšeného modelu veřejné správy. Podílela se na  fi-
nalizování Národního plánu obnovy, připomínkovala nastavení čerpání jednotlivých komponent. 
Pozornost soustředila i na svazové projekty a stejně tak jako většina svazových orgánů vyhodnocovala dopady 
pandemické krize na města a obce. 

K O M O R A  O B C Í

Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

Stejně jako města řešila zejména otázky týkající se odpadové legislativy, rekodifikace stavebního 
práva či pozemkových úprav. Dále se zabývala nastavením národních i evropských dotačních pro-
gramů a materiálem „Zelená dohoda pro Evropu“. Jednala se Sdružením vlastníků obecních, sou-
kromých a církevních lesů v ČR ohledně témat, která města a obce tíží. Zamýšlela se nad možností 
změny volebního systému a prodloužení funkčního období starostů.

K O M O R A  S T A T U T Á R N Í C H  M Ě S T

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouc

Soustředila se na přípravu nového programovacího období a nastavení dotačních programů ve vaz-
bě na ITI. Zabývala se problematikou oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu. 
Řešila digitálně technické mapy, aktuální situaci kolem nového stavebního zákona či nastavení roz-
počtového určení daní. K hlavním tématům patřila pochopitelně i problematika metropolí a velkých 
aglomerací ve vztahu k území, a to jak mezi samosprávami, tak i mezi městy a developery v rámci udržitelného 
rozvoje.  

činnost
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B E Z P E Č N O S T N Í  K O M I S E

Bc. Antonín Kuchař, 1. místostarosta města Kyjov

Ze své podstaty se zabývala především bezpečnostní situací v  ČR spojenou s  pandemií covid-19 
a souvisejícím krizovým řízením. Dále se podílela na přípravě nové typové činnosti složek IZS v pří-
padě nálezu nelegální drogové laboratoře. Protidrogové politice se věnovala i z pohledu prevence. 
Důležitými tématy pak byly také: bezdomovectví, rušení bezdoplatkových zón ze strany Ústavního 
soudu, financování obecních policií a sborů dobrovolných hasičů. 

D O P R A V N Í  K O M I S E

Ing. Jaroslav Paznocht, starosta obce Středokluky

I  v  tomto roce se věnovala problematice nákladní dopravy, opakovaně jednala s  MD o  návrzích 
na její efektivnější regulaci na silnicích nižších tříd. Jednala rovněž se zástupci Správy železnic, aktu-
álním tématem bylo plánování vysokorychlostních tratí, apelovala zejména na důslednou komuni-
kaci a řádné projednání s dotčenými obcemi. Se zástupci MD a ŘSD diskutovala otázku financování 
dopravní infrastruktury, velkou pozornost věnovala mostním objektům. Připomínkovala podmínky nejdůležitěj-
ších dotačních titulů v rámci Národního plánu obnovy a operačních programům pro nové programové období. 

F I N A N Č N Í  K O M I S E

Ing. Vladislav Vilímec, zastupitel města Kdyně

Detailně se věnovala problematice související s pandemií covid-19, která ovlivnila celou řadu otázek 
spjatých s financemi českých municipalit. Spolu s partnery upozorňovala na problémy ve věci inves-
tic obcí a měst, např. na zvyšující se ceny materiálu nebo jakým způsobem dokončovat rozestavě-
né projekty. Stále se projednávala také otázka rozpočtového určení daní a financování přenesené 
působnosti. Při jednáních se zástupci příslušných ministerstev se zasazovala za práva obcí a měst, a to i v podobě 
zachování samosprávy ve věci kontroly. Pozornost soustředila na připravované legislativní změny, např. na nový 
účetní zákon.

K O M I S E  P R O  B Y D L E N Í

JUDr. Jiří Oliva, náměstek primátorky statutárního města Brna

Komise byla nově ustanovena na  podzim 2021. Do  konce roku se sešla k  prvnímu jednání, jehož 
předmětem byly především nutné administrativní a  organizační záležitosti. Vyjádřila se ale také 
k okruhu činností, které by měly být předmětem jejího zájmu. Především je to problematika muni-
cipální bytové výstavby, a to z hlediska všech možných aspektů – finančních, organizačních, sociál-
ních apod.

činnost



K O M I S E  P R O  I N F O R M A T I K U

Mgr. Jaroslav Střelák, starosta obce Krumsín

Soustředila se především na proces digitalizace, nastavení spisových služeb v souvislosti s novelou 
zákona o  archivnictví a  spisové službě a  uložení povinné atestace. Řešila problematiku spojenou 
s přijetím zákona označovaného jako tzv. DEPO (tj. balíčku zákonů upravujícího elektronizaci veřej-
né správy). Živým tématem zůstávalo dopracování digitálních technických map obcí a digitalizace 
stavebního řízení. Pomáhala nastavit formuláře Odboru hlavního architekta MV.

K O M I S E  P R O  K U L T U R U  A  C E S T O V N Í  R U C H

Bc. Libor Honzárek, místostarosta města Havlíčkův Brod

K hlavním tématům roku 2021 patřily: financování kultury a cestovního ruchu v pandemickém i po-
stpandemickém období, spolupráce v oblasti cestovního ruchu s organizacemi destinačního man-
agementu, autorské poplatky a jejich nastavení ve vztahu k obecní aktivitě a OSA, včetně zjedno-
dušení jejich výběru a podpoře kulturního a kreativního sektoru. Dlouhodobě se věnuje ochraně, 
regeneraci a obnově památek, a to nejen těch zapsaných do Seznamu památek, ale i těch s lokálním významem. 
Ve spolupráci se Školskou komisí se zabývala financováním základních uměleckých škol tak, aby byly v co největším 
rozsahu zachovány a jejich pozice v území upevněna. 

K O M I S E  P R O  S O C I Á L N Í  V Ě C I  A  Z D R A V O T N I C T V Í

Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora statutárního města Pardubice

Věnovala se přípravě legislativy – především novele zákona o sociálních službách, novele zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí a připravovanému zákonu o dostupnosti bydlení, vedla jednání se 
zástupci příslušných ministerstev a předkládala řadu připomínek. Dále se zabývala nastavením do-
tačních programů v sociální i zdravotní oblasti v rámci NPO, IROP a dalších. Apelovala na nutnost 
navýšení úhrad v sociálních službách v úhradové vyhlášce. Upozorňovala také na dlouhodobé podfinancování 
výkonu sociální práce na obcích v přenesené působnosti a prosazovala navýšení finančních prostředků na tuto 
oblast ze státního rozpočtu. 

K O M I S E  P R O  Z A H R A N I Č N Í  S P O L U P R Á C I

Ing. Pavel Branda, Ph.D., místostarosta obce Rádlo

Věnovala se přeshraniční spolupráci, a to především z hlediska nastavení programů Interreg Pře-
shraniční spolupráce v novém programovém období a zachování systému financování Fondu ma-
lých projektů v dosavadní decentralizované podobě pod administrací euroregionů. Tak jako jiné 
oblasti i přeshraniční spolupráci negativně ovlivnila pandemie covid-19. Komise podpořila připra-
vované stanovisko Pavla Brandy v Evropském výboru regionů, které navrhuje zachování základních standardů spo-
lupráce i v krizových situacích a vyzývá k odstranění existujících legislativních překážek, které brání spolupráci 
v různých oblastech služeb. Dále se soustředila na přípravu předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022, pravidelně 
projednávala přípravu projektu Svazu zaměřeného na spolupráci se zeměmi Východního partnerství a sledovala 
přípravu dalších akcí zaštiťovaných delegací ČR v Evropském výboru regionů a regiony ČR. 
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K O M I S E  Ž I V O T N Í H O  P R O S T Ř E D Í  A   E N E R G E T I K Y

Ing. Dan Jiránek, zastupitel statutárního města Kladno

Jako v předchozích letech průběžně diskutovala aktuální situaci v odpadovém hospodářství. Došlo 
na vyhodnocování dopadů nového zákona o odpadech a související odpadové vyhlášky. Patřičná 
pozornost byla věnována i tématice místních poplatků za komunální odpad a také všeobecným ev-
ropským trendům na poli odpadové legislativy. Dostalo se i na problematiku vodovodů a kanalizací, 
zejména ve vztahu k jejich obnově a rozvoji, a dále na otázky související se situací v energetice. Projednány byly 
návrhy legislativních změn v myslivosti.

L E G I S L A T I V N Í  K O M I S E

Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek 

Zabývala se legislativními návrhy, které mohly mít významné dopady na  města a  obce, aplikací 
směrnice EU k ochraně oznamovatelů a dále problémy souvisejícími s oceňováním věcných břemen 
pro technickou infrastrukturu, se zrušením bezdoplatkových zón či s rozsudkem Evropského soudu 
pro lidská práva k zákazu žebrání. Projednávala institut trvalého a skutečného pobytu, což bude jed-
na z klíčových aktivit pro další jednání s MV. Podílela se na přípravě materiálů pro XVIII. sněm Svazu, specifikovala 
především úpravu stanov. 

R E G I O N Á L N Í  K O M I S E

Ing. Lukáš Vlček, starosta města Pacov

Zpracovala stanovisko k národním dotačním titulům, které je základním výchozím dokumentem pro 
vyjednávání s vládou ČR a jednotlivými resorty s cílem přispět k vytvoření efektivnějšího, transpa-
rentnějšího, z pohledu obcí a měst jednoduššího systému národních dotací, které jsou nezbytným 
nástrojem pro realizaci rozvojových záměrů obcí a  měst. Připomínkovala materiály pro nastavení 
nového programového období 2021–2027, dalších dotačních programů a strategických dokumentů regionálního 
rozvoje. Pod hlavičkou komise se konalo také první on-line setkání zástupců Svazu nominovaných v regionálních 
stálých konferencích s cílem umožnit našim zástupcům sdílet informace a aktuální témata a propojit regionální 
zástupce Svazu s činností Kanceláře na národní úrovni. 

Š K O L S K Á  K O M I S E

Mgr. David Šimek, starosta města Svitavy

Pandemie covid-19 měla mimo jiné také velké dopady na školství, které komise musela bedlivě sle-
dovat, získávat podněty z obcí a hledat řešení se zástupci ministerstva. Pokračovaly práce na reali-
zaci prvních opatření v rámci Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+, na kterých se komise rovněž 
podílela, a stejně tak se vyjadřovala k projektu tzv. Středního článku podpory, snažila se o sníže-
ní administrativní zátěže škol. V oblasti financování škol se soustředila na přípravu nových operačních programů 
a na Národní plán obnovy, v rámci kterého jsou připravovány dotační výzvy pro rozšíření kapacit dětských sku-
pin. Tématem jednání byl rovněž sport, a to zejména v souvislosti s problematickými dotacemi Národní sportovní  
agentury.
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P S  O B C Í  I I .  T Y P U

Ing. Miroslav Uchytil, starosta města Chlumec nad Cidlinou

V roce 2021 byly pro komisi zásadní dvě otázky – rekodifikace stavebního práva, jež dopadá do fun-
gování obcí II. typu obrovskou měrou, a nastavení odpadového hospodářství tak, aby pro tuto ka-
tegorii obcí bylo udržitelné. Intenzivně se dále snažila o  zachování služeb občanské vybavenosti 
v území, a to zejména z pohledu zdravotnictví, aktuálně navíc zatíženého pandemií covid-19.

P S  P O V Ě Ř E N C Ů  P R O  O C H R A N U  O S O B N Í C H  Ú D A J Ů  
( D P O  –  D A T A  P R O T E C T I O N  O F F I C E R )

Ing. Dan Jiránek, zastupitel statutárního města Kladno

K hlavním tématům jistě patřilo zpracovávání osobních údajů v souvislosti s testováním ve školách 
a na pracovištích, kde PS úzce spolupracovala jak s ÚOOÚ, tak i s MZ i MŠMT. V průběhu roku na-
vazovala spolupráci s pověřenci orgánů veřejné moci a konzultovala témata, jež jim byla společná. 

P S  P R O  K O H E Z N Í  P O L I T I K U

Ing. Petr Osvald, zmocněnec primátora pro záležitosti EU Plzeň

Nadále se podílela na přípravě nového programového období EU a na budoucím nastavení jednot-
livých operačních programů. Podstatou část své práce směřovala k nastavení Národního plánu ob-
novy, jakožto jednoho ze zdrojů financí pro obce, a dále k Taxonomii EU, která vstoupila v platnost 
a  která zavádí společný klasifikační systém s  cílem podpořit soukromé investice do  udržitelného 
růstu a přispět ke klimaticky neutrální ekonomice.  

P S  P R O  U D R Ž I T E L N Ý  R O Z V O J

Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky statutárního města Jihlavy

Potřeba intenzivněji se věnovat problematice udržitelného rozvoje byla na jaře 2021 impulsem k vy-
tvoření Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj. V  průběhu roku se věnovala tématům, jako jsou 
spolupráce s  investory, udržitelnost investic, územní plánování, kvalita a  dostupnost dat pro ak-
tivní správu měst a obcí, udržitelný přístup ke krajině i zastavěnému území atd. K tématu budoucí 
udržitelnosti investic a územního plánování se z iniciativy předsedy uskutečnil webinář. Členové PS měli možnost 
zapojit se do připomínkování některých dokumentů (Strategický rámec cirkulární ekonomiky ČR 2040, Ljubljanská 
dohoda o  budoucnosti městské agendy). Při dalších jednáních se skupina věnovala funkci zeleně a  jejího vlivu 
na zlepšení stavu krajiny i zastavěných území.  

P S  P R O  V E N K O V ,  Z E M Ě D Ě L S T V Í  A  L E S N I C T V Í

Karel Rejchrt, starosta obce Božanov

PS byla ustavena počátkem roku 2021. Prioritami její činnosti jsou: podpora udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí, prosazování zájmů samospráv v přípravě a nastavení Společné zemědělské 
politiky: řešení dopadů zemědělské činnosti na krajinu a obecní infrastrukturu. Členové PS se měli 
možnost podrobně seznámit s Metodikou plánování veřejných prostranství malých obcí, s vývojem 
příprav Společné zemědělské politiky, s pohledem Asociace soukromého zemědělství na zastropování a redistri-
buci plateb a jejich degresivity atd. 
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činnost



K O N T R O L N Í  V Ý B O R 

Předseda: Michal Maják, starosta města Jiříkov 

Kontrolní výbor pokračoval v práci obvyklým způsobem. Jeho jednání se uskutečňovala zpravidla 
v týdnu před zasedáním Předsednictva Svazu a projednávány byly podkladové materiály připrave-
né na tato zasedání. Pro Kontrolní výbor je primární kontrola hospodaření Svazu, efektivnost vy-
nakládaných prostředků, rozpočtová kázeň a vedení pokladny. Připravené podklady pro kontrolu 
hospodaření Výbor hodnotil jako přehledné a úplné. Při kontrolách pokladny nebyly zjištěny žádné 
nedostatky a  nesrovnalosti. Výbor také pravidelně vysílal své zástupce na  jednání Předsednictva a  Rady Svazu. 
Jeho členové dostávali k připomínkování i návrhy zákonů, u kterých je Svaz účastníkem připomínkového řízení. 
Průběžně se zabýval rovněž kontrolou dodržování stanov Svazu.

V Ý B O R  D O B R O V O L N Ý C H  S V A Z K Ů  O B C Í  ( V Ý B O R  D S O )

Předseda: Vladimír Místecký, starosta obce Poličná, Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

Svaz se v březnu roku 2021 rozloučil s úspěšným projektem Centra společných služeb (CSS), který 
posiloval efektivní meziobecní spolupráci na bázi dobrovolných svazků obcí (DSO). Se zapojenými 
DSO a obcemi ale Svaz neztratil kontakt. Na základě podnětů z území vznikl výbor, který byl pevně 
zařazen do  struktury Svazu. V  tomto duchu byly proto na  XVIII. sněmu Svazu upraveny stanovy. 
Výbor DSO je především platformou pro hájení zájmů dobrovolných svazků obcí vůči orgánům veřejné správy 
a krajským samosprávám.

V Ý B O R  M Ě S T S K ÝC H  Č Á S T Í  A  O B VO D Ů  S TAT U TÁ R N Í C H  M Ě S T  
A  H L .  M .  P R A H Y  ( V M Č O)

Předseda: Ing. Roman Vašina, místostarosta Městské části Brno-Židenice 

Výbor se zabýval zejména aktuální legislativou s dopady do činnosti měst a obcí, jakož i městských 
částí a obvodů. Podobně jako u některých odborných komisí byl i zde stěžejním tématem nový 
stavební zákon či novela zákona o odpovědnosti za přestupky. Projednával nastavení výše odměn 
členů zastupitelstev a problematiku financování municipalit, zejména pak podíl na rozpočtovém 
určení daní. Dotkl se rovněž sociálních záležitostí, jako například tématu zrušení bezdoplatkových zón či novelizace 
některých zákonů.
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V Y S V Ě T L I V K Y

IROP Integrovaný regionální operační program
ITI  Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments)
IZS  Integrovaný záchranný systém
MD  Ministerstvo dopravy ČR
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MV  Ministerstvo vnitra ČR
MZ  Ministerstvo zdravotnictví ČR
NPO  Národní plán obnovy
ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic
ÚOOÚ  Úřad pro ochranu osobních údajů

činnost
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n	 Divácká rada České televize  
Ing. Jiří Svoboda, České Budějovice

n	 Dozorčí rada České pošty, s. p.  
Mgr. František Lukl, MPA, Kyjov

n	 Dozorčí rada Horské služby ČR, o. p. s.  
Mgr. Pavel Drahovzal, Velký Osek

n	 Dozorčí rada Institutu pro udržitelný rozvoj měst  
a obcí, o. p. s.  
 Mgr. Pavel Drahovzal, Velký Osek 
 Karel Rejchrt, Božanov

n	 Kolegium ministryně pro místní rozvoj pro oblast  
cestovního ruchu Mgr. František Lukl, MPA, Kyjov

n	 Kolegium ministryně pro rekodifikaci veřejného  
stavebního práva Mgr. Radka Vladyková, SMO ČR

n	 Národní centrum energetických úspor, z. s.   
 Ing. Martin Charvát, Pardubice

n	 Národní rada pro sport při Agentuře pro sport  
 Mgr. František Lukl, MPA, Kyjov

n	 Národní stálá konference pro programové období 
2014–2020 JUDr. Markéta Vaňková, Brno 
 Mgr. František Lukl, MPA, Kyjov

n	 Poradní sbor Generálního ředitelství Úřadu práce –  
sociální dialog v oblasti zaměstnanosti  
 Mgr. František Lukl, MPA, Kyjov

n	 Představenstvo MUFIS, a. s.  
 Antonín Lízner, SMO ČR

n	 Rada Národního akreditačního úřadu  
pro vysoké školství  
 Mgr. Jan Mareš, MBA, Chomutov

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

n	 Rada pro strategii při CzechTourism  
 Mgr. František Lukl, MPA, Kyjov

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

n	 Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci při MZV 
 Bc. Jan Lehejček, SMO ČR

n	 Rada programu Erasmus+ při MŠMT  
 Mgr. Jan Mareš, MBA, Chomutov

n	 Rada Regionálního rozvojového fondu při MMR  
 Ing. Jan Sviták, Prysk

n	 Rada Státního fondu životního prostředí ČR  
 Mgr. Pavel Drahovzal, Velký Osek

n	 Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu  
 Ing. Pavel Smolka, Vítkov

n	 Rada vlády ČR pro energetickou  
a surovinovou strategii České republiky  
 Ing. Martin Charvát, Pardubice

n	 Rada vlády ČR pro informační společnost  
 Radek Brázda, Vyškov

n	 Rada vlády ČR pro koordinaci boje proti korupci  
 Mgr. František, Lukl, MPA, Kyjov

n	 Rada vlády ČR pro národnostní menšiny  
 Mgr. Pavla Štrobachová, MPA, Smečno

n	 Rada vlády ČR pro seniory a stárnutí populace  
 Mgr. Pavla Štrobachová, MPA, Smečno

n	 Rada vlády ČR pro stavebnictví ČR  
 Mgr. František, Lukl, MPA, Kyjov

n	 Rada vlády ČR pro udržitelný rozvoj  
 Mgr. František Lukl, MPA, Kyjov

n	 Rada vlády ČR pro veřejnou správu  
 Mgr. Pavel Drahovzal, Velký Osek

n	 Republikový výbor pro prevenci kriminality při MV  
 Bc. Antonín Kuchař, Kyjov

zastoupení
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n	 Řídicí výbor pro modernizaci veřejné správy při MV 
 Ing. Marek Fujdiak, Teplice

n	 Řídicí výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy 
území při MV Mgr. Pavel Drahovzal, Velký Osek

n	 Sdružení NEMOFORUM Petr Gabriel, Brno

n	 Správní rada Institutu pro udržitelný rozvoj měst  
a obcí, o. p. s.  JUDr. Marek Hrabáč, Chomutov 
 PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, Jihlava 
 Mgr. Radka Vladyková, SMO ČR

n	 Správní rada Nadačního fondu Svazu  
 Ing. Pavel Smolka, Vítkov

n	 Výbor pro automatizované, kooperativní  
a ITS systémy ve vztahu k bezpečnosti silničního  
provozu při MD Daniel Vitonský, Hranice

n	 Výbor pro dopravní výchovu, prevenci a osvětu  
při MD Ing. Ondřej Martan, Praha-Běchovice

n	 Výbor pro Evropskou unii pod Úřadem vlády ČR  
 Mgr. Radka Vladyková, SMO ČR

n	 Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů  
a kanalizací při MZe Ing. Dan Jiránek, Kladno

n	 Výbor pro naplňování strategie romské integrace  
při ÚV Bc. Daniel Škarka, Jihlava

n	 Výbor pro přípravu Strategie BESIP 2021–2030  
a její financování při MD  
 JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc., Plzeň

n	 Výbor Rady vlády ČR pro indikátory  
udržitelného rozvoje ČR při Úřadu vlády  
 Mgr. Jakub Cach, SMO ČR

n	 Výbor Rady vlády ČR pro vyrovnané zastoupení žen  
a mužů v politice a rozhodovacích pozicích pro 
rovnost žen a mužů při ÚV  
 Mgr. Pavla Štrobachová, MPA, Smečno

Svaz měst a obcí je dále zastoupen ve více než dvou stech dalších institucí, a to především 

v různých dotačních komisích, expertních poradních skupinách, mezirezortních hodnotitel-

ských komisích, monitorovacích výborech, koordinačních skupinách, poradních sborech, 

pracovních skupinách při ministerstvech, ve výběrových komisích atd. Nominuje také své 

zástupce za všechny velikostní typy obcí a měst do regionálních stálých konferencí (RSK) ve 

všech krajích, které fungují jako koordinační platforma, která propojuje aktéry v území na 

základě principu partnerství pro implementaci územní dimenze v území a pro vyjednávání 

potřeb území směrem k řídicím orgánům. Svaz má v těchto RSK celkem 57 zástupců.

zastoupení
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R A D A  E V R O P S K Ý C H  O B C Í  A  R E G I O N Ů  ( C E M R )

Rada evropských obcí a regionů je největší střešní organizace na evropské úrovni, zastupující evropské místní  

a regionální samosprávy. V současné době má CEMR 60 členských asociací ze 41 evropských zemí a reprezentuje 

přibližně 150 tisíc místních a regionálních samospráv z celé Evropy. Jejím posláním je obhajoba zájmů samospráv 

na úrovni Evropské unie i na světové úrovni a vytváření platformy pro síťování, výměnu zkušeností a spolupráci 

jejich členů. Svaz měst a obcí je jejím členem od roku 1992. 

V roce 2021 se Svaz zapojil do aktivit CEMR především v oblastech kohezní politiky a přípravy programového obdo-

bí 2021–2027, digitalizace, energetiky a ochrany klimatu. Podílel se na formování stanovisek CEMR ke krátkodobým 

pronájmům, vyjadřoval se k Ljubljanské dohodě v rámci budoucnosti městské agendy EU nebo k Digital Compass 

EU 2030. Podílel se také na zpracování analýzy Territorial Governance, Powers and Reform in Europe (TERRI Report, 

https://terri.cemr.eu/en/), která přináší aktuální srovnání kompetencí místních a regionálních samospráv v evrop-

ských zemích se zaměřením na vliv pandemie covid-19 na reformy veřejné správy. 

Delegace Svazu do Politického výboru pracovala ve složení: 

František Lukl, starosta města Kyjov, Lucie Potůčková, starostka městyse Mladé Buky  

a místopředsedkyně CEMR, Ivo Šanc, radní města Kutná Hora, Markéta Vaňková, primátorka 

města Brno, Radka Vladyková, zastupitelka města Jesenice

E V R O P S K Ý  V Ý B O R  R E G I O N Ů  ( E V R )

Evropský výbor regionů je poradním orgánem Evropské unie obhajující zájmy místních a regionálních samospráv 

členských zemí Unie. Úkolem jeho 329 členů ze všech 27 členských států EU je především zapojit orgány regionální 

a místní samosprávy do rozhodovacího procesu v EU. Česká republika má v EVR 12 zástupců, kteří jsou navrhováni 

Svazem a Asociací krajů ČR. 

V roce 2021 se členové delegace zastupující obce a města aktivně zapojili do práce v komisích a dalších orgánech 

EVR a připomínkovali z pohledu místních samospráv stanoviska k navrhovaným legislativním opatřením a politi-

kám EU. Předložili 38 pozměňovacích návrhů ke stanoviskům EVR. Významným výstupem činnosti delegace bylo 

zpravodajství stanoviska Přeshraniční veřejné služby v Evropě, jehož zpravodajem je Pavel Branda, starosta obce 

zastoupení



Z
A

ST
O

U
PE

N
Í V

 M
EZ

IN
Á

R
O

D
N

ÍC
H

 IN
ST

IT
U

C
ÍC

H

43

Rádlo a zástupce vedoucího české delegace. V průběhu roku  2021 byla ustanovena pracovní skupina k přípravě 

akcí delegace ČR v rámci českého předsednictví v Radě EU a proběhlo také neformální jednání české delegace 

se zástupci Czech and Slovak Unit na DG Regio, kde se diskutovala témata spojená se schvalováním operačních 

programů 2021–2027, situace v implementaci programů programovacího období 2014–2021, dopad taxonomie na 

implementaci OP apod.

Delegace ČR zastupující místní samosprávy pracovala ve složení:

Pavel Branda, místostarosta obce Rádlo, Dan Jiránek, zastupitel města Kladno, Tomáš Macura, 

primátor města Ostrava, Oldřich Vlasák, radní města Hradec Králové, Radim Sršeň, starosta 

obce Dolní Studénky, Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

K O N G R E S  M Í S T N Í C H  A  R E G I O N Á L N Í C H  O R G Á N Ů  R A D Y  E V R O P Y  ( K O N G R E S )

Kongres je poradním orgánem Rady Evropy zastupujícím místní a regionální samosprávy ze 47 členských států 

Rady Evropy. Delegace ČR čítá sedm řádných členů a sedm náhradníků nominovaných Svazem a Asociací krajů ČR. 

V roce 2021 bylo zahájeno nové funkční období 2021–2025 Kongresu a uskutečnilo se první ustanovující plenární 

Kongresu, kde proběhla volba statutárních orgánů. V rámci plenárních zasedání byla projednána a schválena řada 

důležitých stanovisek, jako např. Management kulturního dědictví pro místní a regionální rozvoj, resoluce týka-

jící se ochrany práv LGBTI komunity a její diskriminace v Polsku, rezoluce k problematice home-sharingu a řada 

monitorovacích zpráv k dodržování místní demokracie v Arménii, Azerbájdžánu, Bulharsku, Nizozemí, Španělsku. 

Členové naší delegace se také aktivně zapojili do programu, např. primátor Prahy Zdeněk Hřib vystoupil v rámci 

debaty věnované dopadu pandemie na místní a regionální samosprávy, místostarosta Rádla Pavel Branda byl jed-

ním z hlavních řečníků k tématu přínosů přeshraniční spolupráce pro evropskou integraci a vedoucí české delegace 

Zdeněk Brož jako zpravodaj prezentoval výstupy monitorovací mise v Severní Makedonii.

Delegace ČR pracovala v roce 2021 v následujícím složení: 

Zdeněk Brož, zastupitel města Šumperk, vedoucí delegace, Lenka Dvořáková, starostka obce 

Hazlov, Jana Fischerová, zastupitelka města Havlíčkův Brod, Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy, 

Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje, Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, Radka  

Trylčová, radní Plzeňského kraje 

zastoupení



V roce 2021 byl rozpočet Svazu opět rozdělen do tří kapitol, a to jak v příjmové, tak i ve výdajové části.

P Ř Í J M Y  K A N C E L Á Ř E  S V A Z U

1. Příjmy kapitálové

V této kapitole jsou obsaženy úroky z běžných účtů ve-

dených u Komerční banky, a. s., a České spořitelny, a. s. 

Tyto příjmy byly plněny ve výši 43 110,83 Kč, tj. na 172,4 % 

rozpočtované částky. Důvodem vyššího plnění je připsá-

ní úroku z termínovaného vkladu.

2. Příjmy na zajištění činnosti a aktivit  

Kanceláře Svazu

Hlavním provozním příjmem jsou členské příspěvky čle-

nů Svazu. K 31. prosinci 2021 byly uhrazeny na 100,5 % 

schváleného rozpočtu ve výši 33 478 797,40 Kč. 

Dalším provozním příjmem jsou příjmy z inzercí v Infor-

mačním servisu a  na  webových stránkách Svazu, kte-

ré byly naplněny na 90,6 % rozpočtované položky, a  to 

ve výši 317 017,51 Kč po odvodu DPH. Za poskytnuté kon-

zultace a odborné služby třetím subjektům Svaz v roce 

2021 získal částku 44 628,10 Kč po odvodu DPH.

Zdrojem příjmů v  této kapitole jsou i příjmy na zajiště-

ní akcí pořádaných Kanceláří Svazu. Tradičně Svaz na ja-

ře pořádá 13 krajských setkání, z důvodu omezení shro-

mažďování v  souvislosti s  epidemií covid-19 bylo jejich 

pořádání v  roce 2021 transformováno do  dvoudenní 

on-line podoby, a to ve dnech 13. a 15. dubna 2021. Pří-

jmy od  partnerů na  jejich konání v  roce 2021 činily 

951 184,57 Kč, tj. 47,6 % rozpočtované částky.

V  září 2021 se konal v  Kongresovém hotelu Jezerka 

na Seči již 6. ročník právní konference. Celý průběh kon-

ference za významné podpory Kanceláře Svazu opět or-

ganizačně zajištovala advokátní kancelář KVB, s. r. o. Dle 

za tímto účelem uzavřené smlouvy se následně Svaz se 

společností KVB dělil rovným dílem o platby od partne-

rů, kteří se na akci prezentovali. Na základě vyúčtování 

společnosti KVB podíl z příjmů od partnerů pro Svaz činil 

75 000 Kč po odvodu DPH, tj. 37,5 % rozpočtované část-

ky. Účastnické poplatky vybírala dle smlouvy ve svůj pro-

spěch společnost KVB.

Ve  dnech 21. a  22. října 2021 proběhl v  Hradci Králové 

Sněm Svazu. Na  účastnických poplatcích bylo vybráno 

810 400 Kč po odvodu DPH, tj. 95,3 % rozpočtované část-

ky, a příjmy od partnerů činily 1 788 233,33 Kč po odvodu 

DPH, tj. 147,8 % rozpočtované částky. 

Poslední akcí pořádanou Svazem byl XXIV. ročník ce-

lostátní finanční konference, který byl naplánován na   

25. a 26. listopadu 2021, tradičně v Clarion Congress ho-

telu v Praze. Z důvodu nepříznivého průběhu epidemie 

covid-19 byla forma na poslední chvíli změněna na jed-

nodenní on-line vysílání dne 25. listopadu 2021 ze stu-

dia v  Kongresovém centru Praha, pro sledující zdarma. 

Účastnické poplatky vybrané pro původně plánova-

nou prezenční formu byly vráceny. Příjmy od  partnerů 

dosáhly 89,2 % rozpočtované částky, tj. 1 079 283,34 Kč 

po odvodu DPH. 

Příjmy z  ročních propagačních smluv pak čini-

ly 206  454,99 Kč po  odvodu DPH, jednalo se zejména 

o příjmy z  ročních propagačních smluv a podíl z výno-

su z prodeje licencí k doplňkovým modulům Právní po-

radny Svazu. Položka tak byla naplněna na 103,2 % roz-

počtované částky. 

Významným zdrojem příjmů této kapitoly byly také pří-

jmy na mezinárodní aktivity Svazu. Svaz stejně jako v mi-

nulých letech podával na  Ministerstvo pro místní roz-

voj žádost o  neinvestiční účelovou dotaci. Vzhledem 

ke  změně v  nastavení podmínek dotace oproti stavu 

známému při zpracování rozpočtu Svazu požádal o do-

taci ve výši 906 010 Kč. Dotace s názvem „Podpora kapa-

cit a kompetencí českých obcí a měst pro udržitelný roz-

voj“ byla schválena a prostředky připsány na účet Svazu 

dne 21. července 2021. Tato dotace pokrývá 70 % výdajů 

na rozpočtované aktivity, 30 % pak činí spoluúčast Sva-

zu. V roce 2021 Svaz z této dotace vyčerpal 894 452,92 Kč 

a  po  konečném zúčtování byla Ministerstvu pro místní 

rozvoj vrácena částka výši 11 557,08 Kč. 
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V Ý D A J E  K A N C E L Á Ř E  S V A Z U

1. Výdaje na investice a majetek

Z  této kapitoly jsou hrazeny náklady na  pořízení ma-

jetku Svazu. V roce 2021 byla položka čerpána zejména 

na výpočetní a kancelářskou techniku a software. Polož-

ka byla vyčerpána z 82,9 % rozpočtované částky ve výši 

414 654,99 Kč.

2. Výdaje na zajištění činnosti a aktivit Kanceláře 

Svazu

V provozních výdajích jsou obsaženy náklady spojené 

s  provozem Kanceláře Svazu a  orgánů Svazu, výdaje 

na cestovní náklady, výkony spojů a tisky včetně výda-

jů na propagaci a zviditelnění Svazu, tisk Informačního 

servisu, bankovní poplatky, daň z  příjmů právnických 

V roce 2016 se Svaz zapojil do projektu „Posilování ad-

ministrativní kapacity obcí na  bázi meziobecní spo-

lupráce“ (zkráceně CSS – Centra společných služeb) 

spolufinancovaného z  Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstna-

nost. Na tento projekt Svaz obdržel neinvestiční dota-

ci od Ministerstva práce a sociálních věcí. V únoru 2020 

bylo schváleno opětovné prodloužení projektu, a to až 

do 28. února 2021, jehož součástí bylo i navýšení celko-

vé částky dotace. K tomuto datu byla realizace projektu 

ukončena. Celkem Svaz z  této dotace vyčerpal částku 

ve výši 402 760 445,32 Kč. Finanční podíl Svazu na tom-

to projektu byl stanoven na  5 % způsobilých nákladů. 

Závěrečná zpráva o realizaci byla schválena a nevyčer-

paná částka dotace byla vrácena poskytovateli dotace. 

Na  úhradu finanční spoluúčasti Svazu na  projektu by-

ly součástí příjmů také příjmy od  smluvních partnerů 

– zapojených dobrovolných svazků obcí (DSO). Všich-

ni smluvní partneři své finanční závazky beze zbytku  

splnili. 

V  roce 2020 obdržel Svaz dotaci od  Ministerstva práce 

a sociálních věcí na projekt „Realizace Smart Česko v pra-

xi obcí a měst“ (SMART II)“, financovaného z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního progra-

mu Zaměstnanost. Období jeho realizace je od 1. srpna 

2020 do 30. června 2023 a finanční spoluúčast Svazu činí 

5 % způsobilých nákladů. 

V roce 2021 Svaz z této dotace vyčerpal 7 225 207,30 Kč. 

Dalším projektem, do  jehož realizace se Svaz již v  roce 

2018 zapojil, je 100% financovaný projekt „Efektivní sprá-

va obcí“ (ESO), který je taktéž financován z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního progra-

mu Zaměstnanost. V roce 2021 Svaz z této dotace vyčer-

pal 21 477 939,42 Kč.

Posledním projektem financovaným Ministerstvem prá-

ce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstna-

nost, do něhož se Svaz zapojil, je projekt „Zefektivnění 

služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a roz-

voje území“ (zkráceně Obec a lokální ekonomika – OLEK). 

Období realizace tohoto projektu je od  1. října 2020 

do 30. června 2023. Svaz má v projektu 5% spoluúčast, 

na kterou stejně jako u skončeného projektu CSS přispí-

vají zapojená DSO. V roce 2021 Svaz z této dotace vyčer-

pal 6 210 236,61 Kč. 

V prosinci 2020 byla podepsána smlouva o partnerství 

mezi Svazem a VNG na spolupráci při realizaci projek-

tu „Nastavení systematického přístupu k  financová-

ní chytrých řešení v  České republice“ (FIŘ). Projekt je 

předfinancován a  zálohy na  realizaci jsou propláceny 

dle finančního plánu. Schválení průběžných zpráv po-

skytovatelem dotace (EK) ani partnerem nemáme k dis-

pozici, na očekávané příjmy z dotace jsou proto vytvo-

řeny dohadné položky odpovídající výši vynaložených 

vykázaných nákladů. Konečné vyúčtování dotace a pří-

padných kurzových rozdílů bude provedeno po skon-

čení projektu. V roce 2021 Svaz z této dotace vyčerpal 

3 210 168,03 Kč.

3. Převod z rezervního fondu Svazu 

V  roce 2021 Svaz hospodařil se schodkem ve  výši  

748  362,20 Kč, o  který byl ponížen rezervní fond Svazu 

(přebytky hospodaření minulých let).  
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osob a nákladů spojených s pronájmem kanceláří. Sou-

částí jsou i mzdové náklady na zaměstnance Kanceláře. 

Provozní výdaje Svazu byly k 31. prosinci 2021 v soula-

du se schváleným rozpočtem Svazu čerpány z  89,4 %, 

tedy ve výši 27 331 509,80 Kč. 

Třináct krajských setkání, která Svaz tradičně pořádá 

na jaře, bylo z důvodu omezení shromažďování v sou-

vislosti s  epidemií covid-19 transformováno do  dvou-

denní on-line podoby. On-line setkání proběhla 

ve dnech 13. a 15. dubna 2021, náklady související s je-

jich konáním činily 553 872,37 Kč., tj. 70,1 % rozpočto-

vané částky. 

Ve dnech 1. až 3. září 2021 proběhl již 6. ročník právní 

konference v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči opět 

ve  spolupráci s  KVB advokátní kanceláří, s. r. o. Celý 

průběh konference za  významné podpory Kanceláře 

Svazu organizačně zajištovala advokátní kancelář KVB. 

Dle za tímto účelem uzavřené smlouvy veškeré náklady 

na organizaci a uspořádání akce nesla společnost KVB. 

Z rozpočtu Svazu bylo čerpáno 52 025,34 Kč, tj. 74,3 % 

rozpočtované částky, a to zejména na cestovní výdaje 

zaměstnanců Kanceláře a ubytování zúčastněných čle-

nů Předsednictva Svazu. 

Ve dnech 21. a 22. října 2021 proběhl v Hradci Králové 

XVIII. sněm Svazu. Náklady související s  jeho konáním 

činily 1 548 702,78 Kč, tj. 67,3 % rozpočtované částky.                                         

XXIV. ročník celostátní finanční konference byl napláno-

ván na 25. a 26. listopadu 2021 tradičně v Clarion Congre-

ss hotelu v Praze. Z důvodu nepříznivého průběhu epi-

demie covid-19 byla forma na  poslední chvíli změněna 

na jednodenní on-line vysílání 25. listopadu 2021 ze stu-

dia v  Kongresovém centru Praha, pro sledující zdarma. 

Náklady související s konáním on-line finanční konferen-

ce činily 493 695,18 Kč, tj. 25,2 % rozpočtované částky. 

Z položky realizace nových aktivit a činností byly hraze-

ny náklady spojené s oceněním vítěze soutěží Architekt 

obci a Knihovna jinak a dále část občerstvení účastní-

ků akce v Senátu – Síň slávy – pocta za  rozvoj venko-

va. Ocenění Osobnost venkova vyhlašuje Stálá komise 

Senátu pro rozvoj venkova ve  spolupráci se Spolkem 

pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí a Sdružením 

místních samospráv.  Celkem bylo z  položky čerpáno 

15 953 Kč, tj. 8 % rozpočtované částky.

V roce 2021 Svaz vydal publikaci Starostenské humores-

ky, která byla představena a pokřtěna v průběhu spole-

čenského večera konaného v rámci XVIII. sněmu Svazu 

dne 21. října v Hradci Králové. Z položky bylo čerpáno 

193 388 Kč, tj. 74,4 % rozpočtované částky, a to zejména 

na grafické zpracování a tisk publikace.

Výdaje na  zahraniční cesty zaměstnanců Kanceláře 

a zástupců Svazu týkající se především legislativy a po-

litik přijímaných na  úrovni Evropské unie s  dopadem 

na  samosprávu nebyly předmětem dotace od  Minis-

terstva a pro místní rozvoj. V roce 2021 dosáhly pouze 

výše 51  666,34 Kč, tj. 11,5 % rozpočtované částky, a  to 

s ohledem na přijatá opatření proti pandemii covid-19. 

Pro jednání se zahraničními partnery byly přednostně 

využívány elektronické komunikační prostředky.

Výdaje na mezinárodní aktivity Svazu byly uskutečňo-

vány v  souladu s  prioritami zahraničních aktivit Svazu 

přijatých na posledních sněmech Svazu a v souladu se 

schváleným rozpočtem Svazu na rok 2021. Tyto nákla-

dy byly částečně kryty z  účelové neinvestiční dotace 

poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj. V  roce 

2021 se změnily podmínky této dotace, kdy došlo k tzv. 

zastropování částky pro členské příspěvky mezinárod-

ním organizacím ze strany poskytovatele, ministerstva, 

a z dotace bylo uhrazeno pouze 255 500 Kč z celkového 

členského příspěvku Svazu za členství v CEMR a UCLG 

(1 757  252,68 Kč, tj. 96 % rozpočtované částky). Dále 

pak byly z dotace uplatněny celé náklady na technické 

zajištění činností v  rámci mezinárodních aktivit, např. 

překlad dopisu do Evropské komise a simultánní a kon-

sekutivní tlumočení CS-DE při jednání s Rakouskou aso-

ciací obcí 21. října 2021 (15 730 Kč, tj. 26,2 % rozpočtova-

né částky) a celé náklady spojené s právním rozborem 

k  zapojení měst a  obcí do  přímo řízených programů 

EU a  s  aktualizací Analýzy přímo řízených programů 

pro roky 2021–2027, kterou Svaz zpracoval v roce 2020  

(78 400 Kč, tj. 17 %). Téměř celé byly z dotace uplatněny 

i náklady na akce související s novým programovacím 

obdobím 2020+ a  regionálním rozvojem, které jsou 

kontinuální systematickou činností expertního týmu 

Svazu, jako například zpracování expertních stanovisek 

a připomínkování v rámci agendy kohezní politiky a re-

gionálního rozvoje projednávané na  národní a  evrop-
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ské úrovni, zejména tvorba vlastních (svazových) pozič-

ních dokumentů a  k  nastavení programového období  

2021–2027, nových programů EU a  k  dalším stanovis-

kům Svazu v  oblasti regionálního rozvoje – například 

zajištění činnosti zástupce koordinátora delegace ČR 

do  Výboru regionů i  činnost Expertního týmu Svazu, 

uspořádání webináře k  novým dotačním programům 

a  webináře k  přímo řízeným programům Horizont Ev-

ropa a LIFE+, uspořádání Kulatého stolu k problematice 

udržitelného venkova (458 978 Kč, tj. 91,8 % rozpočto-

vané částky). V  dotaci byly uplatněny i  celé náklady 

v  rámci aktivity dotace Ministerstva pro místní rozvoj 

na podporu obcí a měst při implementaci principů udr-

žitelného rozvoje v místní praxi, konkrétně na uspořá-

dání Festivalu udržitelného rozvoje – Inspiračního fóra 

prezenčně v Kinu Přítomnost v Praze a zároveň na on-

-line streamu (483 059,88 Kč, tj. 96,6 %). 

   

Od roku 1994 patří Svaz k jednomu ze spoluvyhlašovate-

lů soutěže Vesnice roku. V roce 2021 byla soutěž, stejně 

jako v roce 2020, z důvodu epidemie covid-19 zrušena.

Do  soutěže Zlatý erb Svaz každoročně věnuje věcné 

ceny pro první tři místa. V  roce 2021 byly zakoupeny 

věcné ceny v hodnotě 15 961,96 Kč, tj. 88,7 % rozpočto-

vané částky. 

I v roce 2021 byl uhrazen členský příspěvek do Národní-

ho centra energetických úspor ve stejné výši, jako tomu 

bylo v roce 2020 (100 000 Kč).

Rada Svazu schválila uvolnění finančních prostředků 

z  rezervního fondu Svazu ve  výši 5 mil. Kč na  výdaje 

spojené s  obnovou veřejného majetku v  souvislosti 

s  živelní pohromou na  jižní Moravě, a  to formou daru 

na základě rozhodnutí Předsednictva Svazu o výši 

a  příjemci daru. Předsednictvo Svazu rozhodlo o  po-

skytnutí tohoto daru převodem na  transparentní účet 

Jihomoravského kraje – Finanční sbírka na pomoc ob-

cím zasaženým tornádem. 

V roce 2016 se Svaz zapojil do projektu „Posilování ad-

ministrativní kapacity obcí na  bázi meziobecní spolu-

práce“, navazujícího na projekt Meziobecní spolupráce, 

spolufinancovaného z  Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Na ten Svaz obdržel neinvestiční dotaci od Ministerstva 

práce a sociálních věcí. Realizace projektu byla ukonče-

na k 28. únoru 2021, závěrečná zpráva a vyúčtování byly 

poskytovateli dotace předloženy dne 30. dubna. Celko-

vé náklady Svazu na tomto projektu za období jeho rea-

lizace činily 423 958 788,10 Kč. K 31. prosinci bylo na ad-

ministraci ukončení projektu vynaloženo 628 131,05 Kč 

a na zajištění udržitelnosti projektu pak 210 361,35 Kč.

V  roce 2020 se Svaz zapojil do  projektu „Realizace 

Smart Česko v praxi obcí a měst“ (SMART II), který nava-

zuje na již ukončený projekt Svazu „Strategický rámec 

Svazu měst a obcí v oblasti Smart City“. Tento projekt je 

z 95 % financován z dotace Ministerstva práce a sociál- 

ních věcí, Operační program Zaměstnanost. Oficiálně 

byla realizace projektu zahájena v  měsíci říjnu 2020, 

avšak právní akt byl vydán Ministerstvem práce a soci-

álních věcí až na počátku měsíce prosince 2020, k  fak-

tickému zahájení realizace tak došlo až počátkem roku 

2021. V roce 2021 bylo na tento projekt čerpáno celkem 

7 436 654,10 Kč, tj. 64,7 % rozpočtované částky. 

V roce 2018 se Svaz zapojil do projektu „Efektivní sprá-

va obcí“, který je též financovaný z  Evropského soci-

álního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost. Dotace na  tento projekt je poskytnuta 

opět Ministerstvem práce a sociálních věcí, a přestože 

je 100% financovaný z  dotace, stanovená výše nepří-

mých nákladů nepokryje nezbytné náklady potřebné 

k  zajištění administrace tohoto projektu, de facto se 

bude jednat o určitou formu spoluúčasti Svazu na rea-

lizaci tohoto projektu. V roce 2021 Svaz čerpal na tento 

projekt 21 642 810,49 Kč, tj. 59,0 % rozpočtované částky.

Dalším projektem Svazu financovaným z  dotace Mini-

sterstva práce a sociálních věcí, Operačního programu 

Zaměstnanost, je projekt „Obec a  lokální ekonomika“ 

(OLEK). Tento projekt navazuje na  aktivity realizova-

né v  projektech „Meziobecní spolupráce“ a  „Centra 

společných služeb obcí“, které Svaz realizoval v  letech 

2013–2021. V roce 2021 Svaz na tento projekt vyčerpal 

6 184 442,22 Kč, tj. 95,1 % rozpočtované částky.

Posledním projektem realizovaným Svazem je projekt 

„Nastavení systematického přístupu k financování chyt-

rých řešení v  České republice“ (FIŘ). Garantem tohoto 

projektu je holandská asociace VNG, která projekt zís-

kala z výzvy Evropské komise v Programu na podporu 

strukturálních reforem. Svaz je v projektu v roli spolu-
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R E K A P I T U L A C E  H O S P O D A Ř E N Í  K A N C E L Á Ř E  S V A Z U  V  R O C E  2 0 2 1

Příjmy:
Investiční 63 110,83 Kč
Příjmy na zajištění činnosti a aktivit Kanceláře Svazu 79 538 248,07 Kč 
 z toho:
příjmy provozní 33 840 467,42 Kč
příjmy na zajištění akcí pořádaných Kanceláří    4 910 556,23 Kč
příjmy na mezinárodní aktivity Kanceláře 894 452,92 Kč
příjmy na tuzemské aktivity Kanceláře 0,00 Kč
příjmy na tuzemské projektové aktivity Kanceláře 39 892 771,50 Kč

Příjmy Kanceláře Svazu celkem             79 601 358,90 Kč

Rozpočtované příjmy na rok 2021 (bez převodu z rezervního fondu) byly k 31. prosinci 2021 plněny na 65,8 %,  
ve výši 79 601 358,90 Kč. 

Výdaje:
Investice a majetek 414 654,99 Kč
Výdaje na zajištění činnosti a aktivit Kanceláře Svazu 79 935 066,11 Kč 
 z toho:
výdaje provozní 27 331 509,80 Kč
výdaje na akce pořádané Kanceláří  2 857 636,67 Kč
výdaje na mezinárodní aktivity Kanceláře 2 845 086,90 Kč
výdaje na tuzemské aktivity Kanceláře 5 115 961,96 Kč
výdaje na tuzemské projektové aktivity Kanceláře 41 784 870,78 Kč

Výdaje Kanceláře Svazu celkem 80 349 721,10 Kč

Rozpočtované výdaje roku 2021 (bez převodu do rezervního fondu) byly k 31. prosinci 2021 čerpány z 61,7 %,  
tj. ve výši 80 349 721,10 Kč. 

C E L K O V Á  R E K A P I T U L A C E  H O S P O D A Ř E N Í  K A N C E L Á Ř E  S V A Z U  V  R O C E  2 0 2 1

Příjmy Kanceláře Svazu 79 601 358,90 Kč
Výdaje Kanceláře Svazu 80 349 721,10 Kč 
Přebytek  - 748 362,20 Kč

Pro rok 2021 byl rozpočet koncipován jako vyrovnaný a schodek hospodaření ve výši byl vyrovnán převodem z re-
zervního fondu Svazu, tj. z přebytků hospodaření minulých let. Přestože Svaz ze svého rozpočtu v roce 2021 poskytl 
dar Jihomoravskému kraji ve výši 5 mil. Kč na výdaje spojené s obnovou veřejného majetku v souvislosti s živelnou 
pohromou na jižní Moravě, hospodařil oproti rozpočtovanému schodku ve výši 9 242 200 Kč s podstatně nižším 
schodkem hospodaření, a to ve výši 748 362,20 Kč. 

Po odečtení schodku roku 2021 činí rezervní fond k 31. prosinci 2021 (přebytek hospodaření minulých let) 
46 241 727,97 Kč.  
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A pracujícího subjektu na základě Smlouvy o partnerství. 

Projekt je pro Svaz 100 % financovaný od  VNG v  eu-

rech, bez nároku na nepřímé (administrativní) náklady. 

V roce 2021 Svaz vyčerpal na realizaci tohoto projektu 

3 210 168,03 Kč, tj. 64,2 % rozpočtované částky.

3. Převod do rezervního fondu Svazu 

Svaz hospodařil v roce 2021 se schodkem, tudíž převod 

do rezervního fondu Svazu (přebytky hospodaření mi-

nulých let) nebyl proveden.
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1 x příslušnému fin. orgánu

Svaz měst a obcí České republ
5. května 1640/65
Praha 4
140 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2021

Účetní jednotka doručí:

63113074

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 19042
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 1 405 1 351

Software (013) 3 1 3141 368A. I. 2.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 3737A. I. 4.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 6 655 7 049
Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 893638A. II. 4.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 6 1566 017A. II. 7.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28 42 41
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21 12A. III. 1.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23 4040A. III. 3.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -8 060 -8 251
Oprávky k softwaru (073) 30 -1 314-1 368A. IV. 2.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 -37-37A. IV. 4.

(082)
A. IV. 7. -638 -74435Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -6 156-6 017A. IV. 10.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 152 750565 880
B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 461 477 84 191

Odběratelé (311) 52 1 485247B. II. 1.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 1 82515 465B. II. 4.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 5B. II. 6.

Daň z příjmů (341) 59 1 179894B. II. 8.

Jiné pohledávky (378) 68 1 3731 348B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69 78 329443 518B. II. 18.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 103 613 68 306
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 108B. III. 1.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 68 296103 605B. III. 3.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 790 253
Náklady příštích období (381) 81 167490B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82 86300B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 152 940565 922

ROZVAHA v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč)

finance
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4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 46 49547 265
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 275 253

Vlastní jmění (901) 87 4040A. I. 1.

Fondy (911) 88 213215A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89 20A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 46 990 46 242
Účet výsledku hospodaření (963) 91 -748xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x4 527A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 46 99042 463A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 106 445518 657
B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 518 607 106 407

Dodavatelé (321) 106 485493B. III. 1.

Přijaté zálohy (324) 108 98 544487 355B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 13743B. III. 4.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 712B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 1 5881 187B. III. 7.

Ostatní přímé daně (342) 114 490437B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115 574477B. III. 10.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 1262B. III. 12.

Jiné závazky (379) 122 2 9992 122B. III. 17.

Dohadné účty pasivní (389) 127 1 57126 419B. III. 22.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 50 38
Výdaje příštích období (383) 130 3828B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 22B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 152 940565 922

ČINNOSTI ORGANIZACÍ 
SDRUŽUJÍCÍCH OSOBY ZA ÚČELEM 
PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJM

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 16.02.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

finance
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IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

63113074

Svaz měst a obcí České republ
5. května 1640/65
Praha 4
140 00

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2021
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 16 90616 660 246A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 5573 557A. I. 1.

Opravy a udržování 35 3A. I. 3.

Náklady na cestovné 9776 977A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 237 23A. I. 5.

Ostatní služby 24615 1008 15 346A. I. 6.

Osobní náklady 55 04855 048A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 41 51314 41 513A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 12 93015 12 930A. III. 11.

Zákonné sociální náklady 3017 30A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 57518 575A. III. 14.

Daně a poplatky 193193A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 19320 193A. IV. 15.

Ostatní náklady 5 1235 123A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Odpis nedobytné pohledávky 1123 11A. V. 17.

Kursové ztráty 1825 18A. V. 19.

Dary 5 00026 5 000A. V. 20.

Jiné ostatní náklady 9428 94A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

A. VI. 54029
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 540

Odpisy dlouhodobého majetku 54030 540A. VI. 23.

Poskytnuté příspěvky 1 8571 857A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

1 85736 1 857A. VII. 28.

Daň z příjmů 6838 675A. VIII. 37Hodnota A.VIII.29.

Daň z příjmů 675838 683A. VIII. 29.

Náklady celkem 80 35079 429 92139Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 40 45240 452B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 40 45242 40 452B. I. 1.

Přijaté příspěvky 33 47933 479B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté členské příspěvky 33 47946 33 479B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 4545B. III. 47

Ostatní výnosy 5 606853 4 753B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Výnosové úroky 4351 43B. IV. 7.

Jiné ostatní výnosy 4 75381054 5 563B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetku 2020B. V. 55Součet B.V.11. až B.V.15.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 2057 20B. V. 12.

Výnosy celkem 79 60274 804 4 79861Součet B.I. až B.V.

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Výsledek hospodaření před zdaněním -65-4 617 4 552C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění -748-4 625 3 877D. 63ř. 62 - ř. 37

ČINNOSTI ORGANIZACÍ 
SDRUŽUJÍCÍCH OSOBY ZA ÚČELEM 
PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJM

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 16.02.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu
ke dni 31. 12. 2021 (v celých tisících Kč)

finance
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1)  Z Á K L A D N Í  Ú D A J E

Účetní období: 1. 1. 2021–31. 12. 2021
Účetní jednotka: Svaz měst a obcí České republiky
Sídlo: 5. května 1640/65, 140 00  Praha 4
Právní forma: spolek
IČ: 63113074
Statutární orgán:
Předseda: Mgr. František Lukl, MPA
Místopředsedkyně: JUDr. Markéta Vaňková
Místopředseda: Ing. Vlastimil Picek
Místopředseda: Mgr. Pavel Drahovzal
Místopředseda: Mgr. Miroslav Žbánek
Datum vzniku: 23. 8. 1995

Účel (poslání):
Účelem Svazu měst a obcí České republiky je zejména hájení společných zájmů a práv obcí 
sdružených ve Svazu v duchu principů, z nichž vychází Evropská charta místní samosprávy, 
vytváření podmínek pro řešení problémů a otázek společných pro členy Svazu.

Hlavní činnost:

Hlavní činností Svazu je zejména:
- předkládat Parlamentu České republiky, vládě České republiky, orgánům krajů a dalším 

dotčeným institucím iniciativní a jiné návrhy zohledňující požadavky obcí,
- hájit a prosazovat společné zájmy a práva obcí České republiky a České republiky u or-

gánů Evropských společenství,
- spolupracovat se zahraničními organizacemi obdobného zaměření a být členem mezi-

národních organizací a spoluvytvářet podmínky pro zahraniční aktivity členů Svazu,
- podílet se na vytváření podmínek ke vzdělávání členů zastupitelstev obcí, zaměstnanců 

obcí a zaměstnanců organizací zřizovaných obcemi,
- podílet se na utváření podmínek pro meziobecní spolupráci.

Vedlejší (hospodářská) 
činnost:

Hospodářskou činností Svazu je zejména poskytování práv reklamy na akcích pořádaných 
pro členy Svazu.

Kategorie účetní 
jednotky:
malá

Zakladatel: Zakladateli původně zájmového sdružení právnických osob byly členské obce a města, kte-
ré se svými příspěvky podílejí na činnosti Svazu.

2 )  O B E C N É  Ú Č E T N Í  Z Á S A D Y

a. Dlouhodobý majetek
 Dlouhodobý majetek je v rozvaze evidován dle platné interní směrnice na účtech 022 a 028. Nehmotný majetek 

je dle platné interní směrnice evidován na účtech 013 a 018. 

b. Cenné papíry a podíly
 Účetní jednotka eviduje případné podíly v ovládaných osobách na účtu 061, na účtu 063 pak držené akcie případ-

ně podíly v obchodních společnostech.

c. Zásoby
 Ocenění zásob se provádí zásadně v nákupních cenách, u případných skladových položek je používána metoda B.

d. Pohledávky
 Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. 
 Organizace účtuje o dohadných položkách aktivních v případě písemně přislíbených dotací, na již proběhlé čin-

nosti (promítnuté v nákladech), které však budou finančně přijaty až v dalším období. 

finance
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Ae. Cizoměnové transakce
 Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu dle platné interní směrnice.

f. Časové rozlišení
 Účetní jednotka účtuje o  nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově rozlišuje 

náklady, které souvisí s dalšími obdobími. 

g. Veřejná sbírka
 Účetní jednotka nepořádala žádné veřejné sbírky nebo podobné akce.

h. Přijaté dary
 Přijaté dary účtuje účetní jednotka ke dni přijetí přímo ve prospěch výnosů na účet 682 – Přijaté příspěvky - dary. 

Účetní jednotka nepřijala ve sledovaném období žádné dary.

i. Přijaté dotace
 Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpo-

čtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod. 
 O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, popřípadě rovnou ve vý-

nosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celá přijatá částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka 
vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 – Závazky vůči státnímu rozpočtu. V případě, že je utraceno v rámci 
dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na dohadné položce na vrub 
účtu 388 – Dohadné položky ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl nulový. 

j. Vlastní jmění, fondy
 Ve fondech na účtu 911 - Fondy je evidován stav Sociálního fondu Svazu měst a obcí ČR. Používání prostředků 

v tomto fondu se řídí schválenými Zásadami pro používání Sociálního fondu Svazu měst a obcí ČR.
 Přebytky hospodaření účetní jednotky z minulých let jsou sledovány na účtu 932 – Nerozdělený zisk minulých let. 

k. Daň z příjmů
 Předmětem daně z příjmu je zisk z hospodářské (vedlejší) činnosti. V roce 2021 je daňová povinnost 675 tis. Kč. 

3 )  D O P L Ň U J Í C Í  Ú D A J E  K   V Ý K A Z Ů M

a. Dlouhodobý majetek
 Přehled dlouhodobého majetku je uveden v příloze č. 1. 

b. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie
 Účetní jednotka eviduje podíl ve výši 1 000 Kč v o. p. s. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí.
 Účetní jednotka vlastní 2 ks akcií společnosti MUFIS a. s., v celkové účetní hodnotě 40 000 Kč. 
 Jiné majetkové cenné papíry, vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy nebo podobná práva sdružení nevlastní 

a neeviduje.

c. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění
 Účetní jednotka žádné dluhy po splatnosti neeviduje. Závazky z titulu daní, sociálního a zdravotního pojištění činí 

k 31. 12. 2021, v tis Kč:
Odvod daně z příjmu fyzických osob za prosinec 2021 451
Odvod srážkové daně fyzických osob za prosinec 2021 39
Odvod DPH za 4. čtvrtletí 2021 574
Odvod zdravotního pojištění za prosinec 2021 489
Odvod sociálního pojištění za prosinec 2021 1 098

d. Dlouhodobé závazky
 Účetní jednotka neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne. 

finance
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A e. Majetek neuvedený v rozvaze
 Účetní jednotka neeviduje žádný majetek neuvedený v rozvaze.
 Účetní jednotka neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. 

f. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2021:                  
Osobní náklady na zaměstnance v tis. Kč:

50

Mzdové náklady 41 513
Zákonné sociální pojištění 12 930
Ostatní sociální pojištění --
Zákonné sociální náklady 30
Ostatní sociální náklady 575

 Statutární orgány z titulu výkonu své funkce nedostávají žádné odměny. Členům orgánů Svazu v roce 2021 nebyly 
z  titulu výkonu jejich funkce poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim poskytnuty ani žádné 
půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění.

g. Odměna přijatá statutárním auditorem
 Účetní jednotka ověřuje účetní závěrku auditem dobrovolně na základě rozhodnutí orgánů spolku. Odměna au-

ditorovi za ověření účetní závěrky roku 2021 činí 43 000 Kč bez DPH.  

h. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem
 V roce 2021 nevykazuje účetní jednotka žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem 

nebo objemem. 

i. Zástavy a ručení
 Majetek účetní jednotky není zatížen žádným zástavním právem.
 Účetní jednotka neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

j. Přijaté dotace
 Účetní jednotka realizuje projekty dotované ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Evropské unie. Doba realizace 

takových projektů je většinou delší než jeden rok. 
 Dlouhodobé realizované projekty, na které jsou účetní jednotce poskytnuty dotace:

Poskytovatel dotace Název projektu Celková výše rozpočtu projektu  
a doba realizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(ESF)

Projekt Efektivní řízení rozvoje obcí 
jako základní předpoklad efektivnos-
ti výkonu veřejné správy a poskyto-
vání veřejných služeb z úrovně obcí

98 661 370,40 Kč na období realizace 
1. 3. 2018–30. 4. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(ESF)

Projekt Posilování administrativní 
kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce
435 297 205,97 Kč na období realizace 

1. 2. 2016– 28. 2. 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(ESF)

Realizace SMART Česko v praxi obcí 
a měst

31 379 400 Kč na období realizace  
1. 8. 2020– 30. 6. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(ESF)

Zefektivnění služeb veřejné správy  
v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje 

území
17 777 822,05 Kč na období realizace 

1. 10. 2020–30. 6. 2023

 V roce 2021 pokračovala realizace Projektu nazvaného: „Zavádění systematického přístupu k financování inteli-
gentních řešení v České republice“, který je financován Evropskou komisí v rámci Programu na podporu struktu-
rálních reforem, při níž se účetní jednotka stala v roce 2020 partnerem Sdružení nizozemských municipalit (VNG 
International BV). Období realizace projektu je stanoveno na 24 měsíců s počátkem 13. 7. 2020.

 V roce 2021 byly dále přijaty dotace na projekty realizované v daném roce. Tyto dotace byly v roce 2021 plně vy-
čerpány, případně byly nevyčerpané prostředky vráceny poskytovateli.

Poskytovatel Částka
Ministerstvo pro místní rozvoj 1 294 300,00 Kč

finance



55

FI
N

A
N

Č
N

Í Z
PR

Á
V

Ak. Přijaté dary
 V roce 2021 nebyly přijaty žádné dary. 

l. Poskytnuté dary
 V roce 2021 poskytla účetní jednotka dar ve výši 5 000 tis. Kč na výdaje spojené s obnovou veřejného majetku 

v souvislosti si živelní pohromou na jižní Moravě, a to převodem na transparentní účet Jihomoravského kraje – 
Finanční sbírka na pomoc obcím zasaženým tornádem.

m. Veřejná sbírka
 Účetní jednotka nepořádala v roce 2021 žádnou veřejnou sbírku nebo podobnou akci.

n. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
 Výsledek hospodaření za rok 2020 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.
 Předmětem přiznání k dani z příjmů právnických osob jsou příjmy z hospodářské činnosti. Jedná se zejména o pří-

jmy z uzavřených smluv o poskytnutí práva reklamy na akcích pořádaných pro členy Svazu měst a obcí ČR.

 Za rok 2021 organizace vykazuje zisk z hospodářské činnosti ve výši 4 551 117,52 Kč před zdaněním. 
 Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 3 551 118 Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s § 20 odst. 7 

ZDP.

o. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
 Mezi rozvahovým dnem a  okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by 

měnily hodnotu majetku a závazků z hlediska rozvahového dne a okamžiku sestavení účetní závěrky.

p. Vliv covid-19
 Vzhledem k charakteru organizace neměla v roce 2021 epidemie covid-19 významný vliv na její hospodaření.

V   Praze dne 16. 2. 2022

Příloha č. 1    

Dlouhodobý majetek Pořizovací cena Oprávky Odpisy v roce 
2021

Zůstatková 
cena

Software 1 314 1 314 0 0
Ostatní nehmotný 37 37 0 0
Poskytnuté zálohy na nehmotný majetek     
Nedokončený nehmotný majetek     
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1 351 1 351 0 0
Pozemky     
Stavby     
Stroje a zařízení     
Dopravní prostředky     
Inventář     
Ostatní věci movité 7 049 6 794 106 149
Poskytnuté zálohy na hmotný majetek     
Nedokončený hmotný majetek     
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 7 049 6 794 106 149
DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 8 400 8 145 106 149

finance



56

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
 

  
A U D I T   C O M P A N Y 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ACONTIP s.r.o. 
Auditorské oprávnění č. 547 

E-mail: info@acontip.cz 
www.acontip.cz 

 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě (dle ISA720 – soulad výroční zprávy) 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
statutární orgán. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných 
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto 
posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na 
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti 
(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit 
úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Ostatní informace jsme do data naší zprávy neobdrželi, a proto se k nim nevyjadřujeme. 
Pokud po seznámení s nimi usoudíme, že obsahují významnou (materiální) nesprávnost, jsme 
povinni předat tuto informaci představenstvu a Kontrolnímu výboru organizace. 

 

Odpovědnost účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky, která podává věrný 
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, 
který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán účetní jednotky povinen posoudit, zda je 
ústav schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání 
při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení ústavu 
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v ústavu odpovídají volené orgány SMO ČR.  
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu 
auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není 
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v 
účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti 
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud 
lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická 
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností: 

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich 
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) 
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být 
tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 
obcházení vnitřních kontrol. 
 

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v 
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na 
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního 
kontrolního systému. 
 

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v 
příloze účetní závěrky. 
 

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace 
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které 
mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže 
dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší 
povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze 
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účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný 
výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z 
důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí 
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost 
nepřetržitě trvat. 
 

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a 
dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, 
který vede k věrnému zobrazení. 

 

Naší povinností je informovat statutární orgán a správní radu mimo jiné o plánovaném 
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, 
včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

V Praze dne 11.4.2022 

                            

 

……………………………………………………………………………………….. 

Ing. Ivana Hlaváčková, auditorské oprávnění č.2300 
Statutární auditor odpovědný za provedení auditu 

ACONTIP s.r.o. 
auditorské oprávnění č. 547 
se sídlem Ocelářská 1354/35, PSČ 190 00  Praha 9 
DIČ: CZ01709585 
 
 
Nedílnou součástí zprávy auditora účetní závěrka sestavená k 31.12.2021. 
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Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě (dle ISA720 – soulad výroční zprávy) 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
statutární orgán. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných 
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto 
posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na 
formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti 
(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit 
úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Ostatní informace jsme do data naší zprávy neobdrželi, a proto se k nim nevyjadřujeme. 
Pokud po seznámení s nimi usoudíme, že obsahují významnou (materiální) nesprávnost, jsme 
povinni předat tuto informaci představenstvu a Kontrolnímu výboru organizace. 

 

Odpovědnost účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky, která podává věrný 
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, 
který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán účetní jednotky povinen posoudit, zda je 
ústav schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky 
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání 
při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení ústavu 
nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v ústavu odpovídají volené orgány SMO ČR.  
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu 
auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není 
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v 
účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti 
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud 
lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická 
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností: 

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich 
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) 
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být 
tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 
obcházení vnitřních kontrol. 
 

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v 
takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na 
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního 
kontrolního systému. 
 

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v 
příloze účetní závěrky. 
 

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace 
existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které 
mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže 
dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší 
povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze 

auditor
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