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Pandemie koronaviru narušila běžný 
chod svazových akcí, ale o krajská setká-
ní ani letos nepřijdete. Maraton těchto 
oblíbených setkání – oblíbených nejen 
pro jejich snadnou dostupnost, ale pře-
devším pro mnoho aktuálních informací 
a možnost živější diskuse – startuje  
25. srpna 2020 na Moravě.

Kdo přednáší
Krajská setkání jsou třináctidílným seriálem 
jednodenních konferenčních akcí organi-
zovaných pro starostky a starosty nejen 
členských obcí Svazu, ale i těch nečlen-
ských. O aktuálních tématech, především 
z oblasti legislativy, zde přednášejí odbor-
níci na danou oblast, předně zaměstnanci 
Legislativní a právní sekce Kanceláře Sva-
zu, ale také hosté – zástupci ministerstev 
i jiných státních institucí. Aktuální informa-
ce ze svých ranků by měli přinést např. zá-
stupci Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, Státního pozemkového 

úřadu, Státního fondu životního prostředí 
či ministerstev vnitra, životního prostředí, 
zemědělství. Panelová diskuse je plánová-
na s představiteli Národní sportovní agen-
tury.  

Hlavní legislativní témata
Legislativní témata se v době uzávěrky 
INS stále ještě precizují, nicméně rozhod-
ně bude řeč o dopadu koronavirové krize 
na rozpočty měst a obcí, o změnách a no-
vinkách v odpadovém hospodářství, v so-
ciální oblasti nebo ve stavebním zákoně. 
Aktuálních informací z dalších oblastí bude 
ale určitě více. 

Na sestavení programu jste letos spolu-
pracovali i vy
Na programu letošních krajských setkáních 
jste se ale mohli podílet také vy. Na svazo-
vou výzvu, abyste zaslali témata, která vás 
ve vašem kraji nejvíce zajímají, jsme obdr-
želi mnoho odpovědí. Některé návrhy té-

mat se opakují, některá jsou ale výhradně 
regionální. Podněty jsme obdrželi téměř ze 
všech krajů, věříme tedy, že o dotazy a ná-
slednou diskuzi nebude nouze. 

Zveme i poslance a senátory
Připomínáme, že na krajská setkání pravi-
delně zveme nejen všechny představitele 
měst a obcí v daném kraji, ale také poslan-
ce a senátory z příslušného volebního ob-
vodu, aby si vyslechli, co starosty v jejich 
regionu trápí a případně se také zapojili 
do diskuse. A jak jsme avizovali již v minu-
lých číslech zpravodaje, na závěr programu 
bude dán prostor pro setkání členů Svazu 
s členy svazové Rady, aby se prohloubila 
zpětná vazba od členské základny k řídicím 
orgánům Svazu (přítomen by měl být vždy 
i člen Předsednictva Svazu). 

Účast na krajských setkáních je zdarma. 
Kapacita je však omezena. Tedy nevá-
hejte a registrujte se na našem webu.

Krajská setkání letos startují v srpnu 

KRAJ TERMÍN MÍSTO
Olomoucký kraj 25. srpna 2020, úterý Magistrát města Olomouc (velký zasedací sál)

Hynaisova 10, Olomouc

Zlínský kraj 26. srpna 2020, středa Kongresové centrum Zlín (malý sál)
náměstí T. G. Masaryka 5556, Zlín

Moravskoslezský kraj 27. srpna 2020, čtvrtek Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703, Ostrava

Jihomoravský kraj 31. srpna 2020, pondělí Kongresové centrum Veletrhů Brno (sál A)
Výstaviště 405/1, Brno

Liberecký kraj 4. září 2020, pátek Krajský úřad Libereckého kraje (multimediální sál)
U Jezu 642/2a, Liberec

Pardubický kraj 9. září 2020, středa Congress Centre Pardubice (velký sál)
Masarykovo nám. 2799, Pardubice

Královéhradecký kraj 10. září 2020, čtvrtek Krajský úřad Královéhradeckého kraje (zastupitelský sál)
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Jihočeský kraj 15. září 2020, úterý Krajský úřad Jihočeského kraje (zastupitelský sál)
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Středočeský kraj + hl. m. Praha 16. září 2020, středa Magistrát hlavního města Prahy (velký zasedací sál)
Mariánské nám. 2, Praha 1

Kraj Vysočina 17. září 2020, čtvrtek Hotel Gustav Mahler, Jihlava
Křížová 4, Jihlava

Karlovarský kraj 29. září 2020, úterý Krajský úřad Karlovarského kraje (zastupitelský sál)
Závodní 353/88, Karlovy Vary

Plzeňský kraj 30. září 2020, středa Parkhotel Plzeň (sál Conferenza)
U Borského parku 31, Plzeň

Ústecký kraj 1. října 2020, čtvrtek Krajský úřad Ústeckého kraje (velký konferenční sál)
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Změna programu vyhrazena

Ilustrační snímky z krajských setkání 2019
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3     editorial

Vážené paní starostky a paní primátor-
ky, vážení páni starostové a páni primá-
toři, kolegyně a kolegové, milí čtenáři, 

nebývá úplně zvykem, že dochází v prů-
běhu zvoleného období ke změně členů 
Předsednictva Svazu, nicméně v dubnu 
tohoto roku rezignovala na svůj mandát 
starostka Dagmar Novosadová, na je-
jíž místo jsem byl následně Radou Sva-
zu zvolen. Předně bych jí chtěl za nás 
za všechny za její dlouholetou práci 
v Předsednictvu ještě jednou poděkovat 
a popřát jí, aby její konání, v pozici sta-
rostky i členky předsednictva Komory ob-
cí, přinášelo i nadále jenom samý úspěch.

Dovolte mi tedy, abych se Vám v krátkos-
ti představil. Jsem šestým rokem staros-
tou jihomoravské obce Sokolnice. Před 
tím jsem byl čtyři roky členem rady ob-
ce. Mým původním povoláním je vedou-
cí sociálně-právní ochrany dětí na Úřa-
du městské části Brno-střed, kde jsem 
se mj. zaměřoval na řešení únosů dětí 
z ciziny v rámci celé ČR, úzce spolupra-
coval s Úřadem pro mezinárodně-práv-
ní ochranu dětí, podílel se na projektu 
Cochmenské praxe v ČR či jako exter-
ní vyučující přednášel předmět teorie 
a metody sociální práce na EA v Brně. 
Možná právě tato praxe byla tím hledis-
kem, proč jsem Dagmar Novosadovou 
nahradil zrovna já, v Předsednictvu totiž 
měla v gesci sociální oblast.
  
Sociální oblast byla velkým tématem mi-
nulých měsíců i současných dní. De fac-
to každý z nás na obci řešil, jak ochránit 
ohrožené skupiny našich občanů, jak po-
moci seniorům a ostatním potřebným. 
Svaz v době pandemie intenzivně komu-
nikoval s představiteli vlády, snažil se zís-
kat nejpřesnější informace nejenom pro 
zástupce municipalit, ale i pro poskytova-
tele sociálních služeb – jaká opatření za-
vádět, jak postupovat při zvládnutí ome-
zeného provozu, resp. jak postupovat při 
rozvolňování stanovených opatření.

V současné době se již znovu otevřel le-
gislativní proces a aktuálně pracujeme 
na vypořádání řady připomínek k nove-
le zákona o sociálních službách. Za jeden 
z nejstěžejnějších rozporů v novele to-
hoto zákona považujeme uložení povin-
nosti obcím podílet se na úhradě so- 

ciálních slu-
žeb, což by 
pro spousty 
z nich zna-
menalo další 
nemalé vý-
daje v již velmi zatížených rozpočtech. 
Obce samozřejmě mají zájem zajistit pro 
své občany potřebné služby, v mnoha 
případech i na sociální oblast vynaklá-
dají značné finanční příspěvky, ale no-
vě navrhovanou formu direktivní po-
vinnosti považujeme za nepřijatelnou. 
Dalším sporným bodem je převod sou-
stavy krajských sociálních sítí na státní 
centralizovanou úroveň. Obce tak prak-
ticky ztratí možnost ovlivnit podobu no-
vě vzniklé garantované sítě sociálních 
služeb řízené státem. Sporných bodů je 
v návrhu tohoto zákona ale více.

Významné změny má přinést také no-
vela zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí. Za stěžejní zde považujeme úpravu 
podmínek provozování zařízení pro dě-
ti vyžadující okamžitou pomoc a jejich 
financování. Pozitivní zprávou je návrh 
na zvýšení státního příspěvku na výkon 
pěstounské péče, naopak rozporujeme 
další nově navrhované povinnosti pro 
obce, které by vznikající úpravou mě-
ly ve správním řízení vyjadřovat souhlas 
s poskytováním ochrany a pomoci dě-
tem v zařízeních pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc. To by nesporně přineslo 
další významný nárůst administrativní 
zátěže.

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení čte-
náři, jeden můj kolega říká, že s každou 
změnou zákona se vše stane ještě složi-
tější a náročnější. Pokaždé neopomene 
dodat, ať nezoufáme, neboť může být 
ještě hůř. Tato slova si beru k srdci, proto 
se snažíme k veškerým změnám v sociál-
ní oblasti za Svaz přistupovat velmi citli-
vě, zodpovědně, s rozvahou. Jsme si vě-
domi, že tyto změny se dotknou skupi-
ny obyvatel, které musíme chránit. Svaz 
i obce samotné udělají maximum, aby se 
našim občanům vytvořily důstojné pod-
mínky pro jejich život. Já sám jsem za-
rytým optimistou a věřím v to, že se to 
povede…  

Mgr. Libor Beránek
starosta obce Sokolnice
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Představuje se nový člen 
Předsednictva Svazu



Stačí našim domácím mazlíčkům 
veganská strava? 
4. červen 2020, Praha

Svaz se jako člen zúčastnil jednání Ústřední 
komise na ochranu zvířat, která je odbor-
ným poradním orgánem ministra země-
dělství, řeší aktuální praktické i legislativní 
problémy, přijímá různá stanoviska a za-
bývá se podněty jak z řad odborníků, tak 
z řad veřejnosti. 
Posledním tématem, jež bylo intenziv-
ně řešeno v rámci zasedání této komise, 
bylo podávání veganské stravy domácím 
mazlíčkům, zejména psům a kočkám. Té-
ma vyvstalo z podnětu veřejnosti a dis-
kuse byla k této otázce vedena vskutku 
živá a velice široká, od biologického na-
stavení organismů jednotlivých živočiš-
ných druhů až po průmyslově vyráběná 
krmiva pro domácí zvířata včetně domá-
cích mazlíčků a jejich složení a přínosu 
či škodlivosti. Jedná se o otázku velice 
složitou, a proto komise připravila stano-
visko, v němž se tomuto problému vě-
nuje. Z tohoto stanoviska jednoznačně 
vyplynulo, že krmení psů a koček čistě 
veganskou stravou není v souladu s je-
jich fyziologickými potřebami a může 
být považováno za týrání podle § 4 odst. 
1 písm. c) zákona na ochranu zvířat s tím, 
že propagace těchto praktik v médiích 
nebo na sociálních sítích může být pova-
žována za porušení § 4a téhož právního 
předpisu. Bližší znění stanoviska lze na-
lézt na stránkách http://eagri.cz/public/
web/mze/ochrana-zvirat. Nejen komu-
nální politikou je člověk i zvíře živo.

Diskuzní panel ke střednímu 
článku vzdělávání
15. červen 2020, Praha

David Šimek, předseda svazové Školské 
komise a starosta města Svitavy, se zú-
častnil v kampusu Hybernská diskusního 
panelu vybraných zástupců klíčových ak-

térů regionálního školství (MŠMT, NS MAS, 
SMO ČR, SMS ČR a Asociace ředitelů ZŠ) 
na téma: Jak by mohl efektivně fungovat 
střední článek vedení regionálního škol-
ství? Kulatý stůl řešil otázky, jaké základní 
role by měl střední článek plnit směrem 
ke školám, ORP, MAPům, krajům a MŠMT, 
jak by měl být střední článek v optimál-
ním případě nakonec nastaven za 10 až15 
let a za co by měl zodpovídat, aby co nej-
lépe zlepšoval učení dětí a posiloval rov-
né šance, a na jaké úrovni veřejné správy 
by měl být ideálně umístěn. V diskusním 
panelu vystoupil ředitel kabinetu minist-
ra školství mládeže a tělovýchovy Jaromír 
Beran. Cílem panelu bylo představit názo-
ry jednotlivých aktérů a hledat jak názoro-
vou shodu, tak oblasti, které je třeba ještě 
dořešit.

Líbivou politiku vlády odnesou 
v konečném důsledku obce
16. červen 2020, Praha

Představitelé Svazu měst a obcí, Sdružení 
místních samospráv a Spolku pro obnovu 
venkova svolaly do Prahy na Malostranské 

náměstí podpůrné shromáždění staros-
tů vyjadřující nesouhlas s postupem vlády 
ve věci kompenzačních bonusů.
Líbivou politiku vlády, která rozdává kom-
penzační bonusy nalevo napravo, odnesou 

v konečném důsledku obce 
a jejich rozpočty. Tak zněl 
většinový názor starostů, 
senátorů, poslanců a dal-
ších, kteří se na Malostran-
ském náměstí sešli. Podpo-
řit živnostníky po dlouhé 
nucené a jimi nezaviněné 
odstávce je samozřejmě 
nad míru důležité a města 
a obce tuto podporu chá-
pou a rozumí jí, jsou totiž 
ti první, kteří budou řešit 
jejich svízelné situace do-

padající na ekonomiku celé obce. Stát by 
to však neměl dělat na úkor někoho jiné-
ho a neměl by tím stavět obce proti svým 
občanům. Obce se nečekaným propadem 
sdílených daní ve svých rozpočtech dosta-
ly do patové situace, kdy zvažují každou 
další vydanou korunu na investice.
Na shromáždění byla přijata tzv. Malostran-
ská deklarace požadující vrácení takto půj-
čených peněz z obecních rozpočtů zpátky, 
formou částky na obyvatele či zapojení sa-
mospráv do legislativního procesu.
 

Počet obcí regulujících hazardní 
hraní na svém území stále roste
15. červen 2020, Praha

Na jednání Poradního výboru Rady vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky pro 
sběr dat o závislostech se projednávala 
Výroční zpráva o hazardním hraní v České 
republice v roce 2019, kterou každoročně 
zpracovává Národní monitorovací středis-
ko pro drogy a závislosti. Tento dokument 
obsahuje poměrně rozsáhlá data týkající 
se vývoje v oblasti hazardního hraní v ČR. 
Podle údajů uvedených ve Výroční zprávě 

se míra hazardního 
hraní v dospělé po-
pulaci aktuálně dále 
navyšuje, a to pře-
devším kvůli nárůstu 
míry hraní číselných 
a okamžitých loterií. 
Kurzové sázení se po-
tom čím dál více pře-
souvá do prostředí 
on-line prostředí. Co 
je však velmi pozitiv-
ní, je skutečnost, že 
neustále roste počet 
obcí, které prostřed-

nictvím obecně závazné vyhlášky zakážou 
na svém území hazardní hraní – ať již ve vy-
braných částech či v celém území. Dne  
22. 10. 2019 vydalo MV, odbor veřejné sprá-
vy, dozoru a kontroly, stanovisko k posta-
vení obcí v oblasti regulace hazardních her. 
Zdůrazňuje se v něm, že obce mají v oblas-
ti regulace hazardních her velmi silné po-
stavení a musí být schopny svá rozhodnutí 
odůvodnit. Jde zejména o rizika individu-
alizované regulace na úrovni konkrétních 
adres a na nezbytnost věrohodného zdů-
vodnění takovéto regulace. Obce by měly 
v případě regulace na úrovni konkrétních 
adres uvést racionální důvody a tyto důvo-
dy předem deklarovat. V opačném případě 
hrozí, že budou předmětné OZV napadeny 
a Úřadem pro ochranu hospodářské soutě-
že zrušeny.
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Společně s MPO rozvíjíme 
digitální ekonomiku 
19. červen 2020, Praha

Nezbytným předpokladem pro intenziv-
nější dynamický rozvoj digitální ekonomi-
ky na celém území státu, tj. v regionech, 
městech i vesnicích, je existence ucele-
ného systému infrastruktury založeného 
na sítích elektronických komunikací s vel-

mi vysokou kapacitou komplementárně 
doplněných sítěmi 5G. Tato infrastruktura 
vytvoří prostor pro nové obchodní mode-
ly, moderní technologie, inovativní služby 
a aplikace. Zavádění a rozvoj sítí 5G může 
začít – výkonná ředitelka Radka Vladyko-
vá v zastoupení předsedy Svazu Františka 
Lukla podepsala memorandum s minist-
rem průmyslu a obchodu Karlem Havlíč-
kem. Právě tato spolupráce mezi obě-
ma institucemi má za cíl usnadnit obcím 
budování vysokorychlostních sítí. Pomo-
cí sítě krajských koordinátorů se dostane 
odborná rada i ke starostům těch nejmen-
ších obcí. Tito odborníci budou připrave-
ni řešit s nimi nejrůznější aktivity spojené 
například s výběrem dotačních titulů, slu-
žebnosti, územním řízením, povolováním 
staveb či například s řešením prostorové-
ho ukládání sítí. Důraz je kladen na zrych-
lení výstavby a snížení investičních ná-
kladů.

Územní plánování na semináři 
„Procesy správy a rozhodování 
v území 2020“
25. červen 2020, Praha

V sále architektů na Staroměstské radni-
ci se uskutečnil seminář na téma: Procesy 
správy a rozhodování v území 2020. Se-
minář byl věnován pragmatickým výcho-
diskům a potřebám rozhodování v území, 

povolování staveb a dostupnosti 
bydlení. Navazoval na sérii se-
tkání na téma stavební legisla-
tivy a správy měst, pořádaných 
z iniciativy prvního náměstka 
primátora hl. města Prahy archi-
tekta Petra Hlaváčka, ve spolu-
práci s velkými městy ČR, Čes-
kou komorou architektů, Insti-
tutem plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy a zpracovateli věcného 
záměru a předlohy rekodifika-
ce českého stavebního práva. 
V rámci semináře byla diskuto-
vána problematika územního 
plánování v samostatné pů-

sobnosti a ekonomické dopady plánování 
v území na rozpočet republiky. Zrekapitu-
lován byl projekt TAČR, systémy a rozhodo-
vání veřejné správy.

Je třeba jasně vymezit sociální 
a dostupné bydlení
25. červen 2020, Praha

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se 
konalo zasedání Výboru pro sociální politi-
ku, v rámci kterého byl projednáván Kon-
trolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu 
z kontrolní akce č. 17/02 – Podpora sociál-
ního bydlení jako součást politiky sociál-
ního začleňování. Zpravodajem pro tento 
bod byla určena poslankyně Olga Richte-
rová a k projednání byli přizváni zástup-
ci Nejvyššího kontrolního úřadu, Minister-
stva práce a sociálních věcí, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Úřadu práce, Agentury 

pro sociální začleňování 
a Svazu. 
V rámci projednávaného 
bodu se každý z přizva-
ných zástupců měl mož-
nost vyjádřit a závěry by-
ly jednoznačné – je třeba 
nastavit jasně, co konkrét-
ně znamená sociální byd-
lení a dostupné bydlení, je 
nezbytné se věnovat otáz-
ce financování a udržitel-
nosti v dalších obdobích 
a musí být hledány finanč-

ní zdroje i mimo zdroje dotační. Tento bod 
byl projednáván velice široce i s praktický-
mi příklady a je již zřejmé, že k pozitivnímu 
posunu nepřispívá pouhé vyplácení sociál-
ních dávek, ale je nutné nastavit i podmín-
ky a dostatečnou míru sociální práce a tím 
i pomoci. Současně s tím je třeba řešit otáz-
ku finančního pokrytí, investic do výstavby 
a pomoci dotčeným osobám.

Příprava Společné zemědělské 
politiky se opět rozjela
29. červen 2020, Praha

Po několika měsících klidu se opět na Mini-
sterstvu zemědělství sešla pracovní sku-
pina zaměřená na budoucí podobu Spo-
lečné zemědělské politiky (SZP) po roce 
2021. Zástupci Svazu byli u toho.  První 
jednání od ledna 2020 bylo primárně svo-
láno za účelem představení dvou strategií, 
které vydala Evropská komise a které bu-
dou mít vliv na formování budoucí podoby 
SZP. Strategie od zemědělce ke spotřebi-
teli (Farm to fork strategy) se snaží o kom-
plexní přístup k výrobě a spotřebě potra-
vin pro budoucí udržitelnost života. Cílem 
strategie je omezení používání syntetic-
kých hnojiv do roku 2030 o pětinu a ome-
zení pesticidů o 50 %. Rozšířit by se naopak 
mělo ekologické zemědělství, aby se eko-
logicky hospodařilo minimálně na čtvrtině 
zemědělské půdy. Snížit se má navíc prodej 
antibiotik určených pro hospodářská zví-
řata, a to až do 50 %. Evropská komise chce 
také pomoci zkracování dodavatelských 
řetězců, které přispívají k emisím skleníko-
vých plynů a znečištění ovzduší. 
Druhá strategie se zaměřuje na téma bio-
logické rozmanitosti (Biodiversity Strategy 
for 2030). Klade si za cíl mimo jiné vysadit  
3 miliardy stromů. Unie chce také do té do-
by zastavit klesající trend počtu včel, čme-
láků a dalších opylovačů. Rozšířit by se mě-
ly také evropské chráněné oblasti. Do roku 
2030 by pod ochranu mělo spadat mini-
málně 30 procent evropského území  
a 30 procent moří. 
Obě strategie, jak již bylo řečeno, budou 
hrát důležitou roli v nastavování podmínek 
budoucí podoby SZP. V příštích číslech INS 
vám je představíme podrobněji. Další jed-
nání k SZP jsou avizována na konec prázd-
nin, zástupci Svazu budou u toho a budou 
opět o důležitých posunech informovat. 
Na podzim plánuje Ministerstvo zeměděl-
ství představit Strategický plán SZP, k je-
hož formě se bude Svaz opět vyjadřovat 
v rámci připomínkového řízení tak, aby 
v něm nebyla opomenuta také problema-
tika obcí.
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Cizinci v době koronavirové a pokoronavirové krize 
aneb Pro nikoho to není jednoduchá situace
Korona, COVID-19, pandemie, krize koronavirová, krize pokoronavirová, smrtnost, viralita, roušky, dezinfekce, dezinfekce, dez-
infekce…tyto a další slova se v posledních měsících přemílají zprava doleva, dopředu dozadu, až se z toho točí hlava a jeden by 
nejradši zalezl domů a nasadil si něco na uši. Ale co cizinci? Celá situace je rovněž zaskočila jako nás.

Ne všichni cizinci svá ubytování vnímají ja-
ko „domov“, ale často řada z nich nese bří-
mě finančního zajištění svých rodin v jejich 
„pravých“ domovech. Ne všichni zde jsou 
s celou rodinou. Na druhou stranu, co obce 
a města? Co pro ně mohou udělat, aby zby-
tečně nevznikaly problémy? Co jejich za-
městnavatelé či agentury, pro něž pracují? 
Starají se o ně? Do toho je nezbytné cizin-
ce rozdělit na tzv. třetizemce a občany EU. 
A už se nám to zase šmodrchá, že? 

A jak jsme tak přemýšlely (autorky rubriky 
– pozn. redakce), co bychom za téma ote-
vřely, přitom už na nás dýchal letní mě-
síc červenec, prázdniny a voda, řekly jsme 
si, že asi v těchto číslech letní sezóny není 
pro tzv. těžká témata úplně pravé místo, 
protože toho máme teď všichni zjevně až 
nad hlavu a musíme se zocelit a připravit 
na podzim (ať už s tzv. druhou vlnou nebo 
bez, prostě na podzim). Ale cizinci (třeti-
zemci, občané EU) jako zaměstnanci i ja-

ko obyvatelé v České republice, to je něco, 
co v souvislosti s posledními měsíci trošku 
jako problém vylezlo více na povrch, ze-
jména tam, kde se tito zaměstnanci sebra-
li a odjeli domů a najednou nikdo nebyl 
na jejich práci. K tomu se nám přidala řada 
informací z internetu (ten bychom moh-
li brát stejně jako alkohol – dobrý sluha, 
špatný pán), vlna ze Spojených států ame-
rických a na mnoho dalších problémů se už 
míchá těsto v díži. 

Ale pojďme se oprostit od toho všeho oko-
lo a držme se tématu. Co nás v této souvis-
losti vlastně trápí? Předně vnímáme, že ne 
vždy vedení města či obce má informace 
o tom, kdo všechno na jejich území pobý-
vá, kdo tedy využívá infrastruktury měs-
ta či obce. Dalším důležitým aspektem je 
i případný příjezd celých rodin a jejich inte-
grace včetně předškolních a školských zaří-
zení. Jazyková bariéra u některých z těchto 
osob je mnohdy veliká. Nelze opominout 

ani dimenzování lékařské péče a zajiště-
ní dostatečného počtu lékařů v řadě míst 
i pro cizince, neboť to je věc, jež má dopad 
i do celého území toho kterého města či 
obce. Ubytování, volnočasová činnost řady 
cizinců zaměstnanců, případná přestup-
ková činnost atd., atd. K tomu všemu jazy-
ková bariéra, nedostatek informací. A tak 
jsme se obrátili na některé starosty, kte-
ří by nám k tomu mohli něco říci – zejmé-
na z měst, kde je větší koncentrace cizinců. 
Prosím, vnímejte námi používaný pojem 
cizince jako pojem, v němž zahrnujeme jak 
občany EU, tak třetizemce, byť právně je 
jejich postavení odlišné. Zajímalo nás, jak 
města a obce informovaly cizince o šíření 
onemocnění COVID-19 a přijímaných opat-
řeních na svých územích, a pro toto téma 
jsme se zaměřily na Dobříš, Tachov a Kolín. 
Ostatně, trošku možnost i tato města při-
blížit. A Moravo, ty se na nás pro tentokrát 
nezlob, i na Moravu a Slezsko brzy přijde 
řada.

Foto: Nguyen Thi Ming Trang F2F

Prvním zpovídaným starostou se stal Ing. Pavel Svoboda 
z Dobříše. Dobříš je město s více jak  9 tisíci obyvateli ve Středo-
českém kraji v podhůří Brdské vrchoviny. Pro Dobříš je typický ne-
jen nádherný rokokový zámek s ještě nádhernějším parkem v an-
glickém a francouzském stylu, ale i strojní, dřevozpracující a ko-
žedělný průmysl. A tím tedy i potřeba mnoha zaměstnanců. A tak 
jsme se ptaly pana starosty, jak to bylo s informováním cizinců 
na jejich území v době pandemie onemocněním COVID-19. „Spe-
ciální informace pro cizince jsme nepřipravovali. V Dobříši žije zhru-
ba 265 cizinců z celkového počtu již téměř 10 000 obyvatel.“ A jak 
na tom byla Dobříš s dodržováním nařízených opatřeních u těch-
to cizinců? „Dobříší byly za dobu epidemie identifikovány pouze  
3 případy s pozitivním testem. Žádný u cizinců,“ říká starosta. Je tedy 

vidět, že nařízená opatření byla dodržována dostatečně s takový-
mi výsledky. Další otázku jsme směřovaly na to, zda mají informa-
ci o možném propouštění – všude se o tom přeci mluví. „Na území 
města funguje jedna továrna, několik dřevařských a stavebních fi-
rem, provozovny obchodů a služeb. Zatím nemáme informace o vět-
ším propouštění zahraničních pracovníků. Na problémy s masivním 
propouštěním se zatím nepřipravujeme. Zaměstnavatelé s obcí spo-
lupracují.“ Dalo by se říci, záviděníhodná situace.

A co třeba Kolín? Trošku jsme se v tom Středočeském kraji posu-
nuly. Kolín je město u řeky Labe s přibližně 32 000 obyvateli a ze-
jména s automobilovým, chemickým, strojírenským, potravinář-
ským, polygrafickým a hutnickým průmyslem a s mnoha slavný-
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mi rodáky, například se zde narodil 
Jean-Baptiste Gaspard Deburau (alias 
Jan Kašpar Dvořák), slavný to herec 
a mim, představitel postavy Pierota. 
Jak se poprali s pandemií COVID-19 
ve vztahu k cizincům nám vyprá-
věl Mgr. Michael Kašpar, staros-
ta města Kolína: „Cizince jsme infor-
movali předně standardní cestou přes 
web, rozhlas, sociální sítě i Zpravodaj 
města. K cizincům zejména na ubytov-
nách šla informace pak i formou výlepu 
plakátů nejen v českém, ale i anglickém 
a ukrajinském jazyce. Úzce jsme spo-
lupracovali s městskou policií i Policií 
České republiky. Zkušenosti jsme měli 
vesměs pozitivní, za celou dobu nou-
zového stavu bylo pouze několik ojedi-
nělých případů, které policie řešila, ale 
plošně byla situace velmi dobrá a pod 
kontrolou.“ A co obavy z propouštění? 
Dozvěděly jsme se, že žádné informa-
ce o plánovaném propouštění nema-
jí, ba naopak, největší zaměstnavatel 
v jejich území plánuje rozšíření výro-
by a s ním i nábor několika set no-
vých zaměstnanců. Tedy se dá říci, že 
Kolín současnou situaci zvládal a zvládá v pohodě a levou zadní. 

A tak jsme skočily při našem hledání o kousek dál, a to do Tacho-
va za starostou Mgr. Ladislavem Macákem. Město Tachov 
je zhruba 54 km západně od Plzně a 11 km východně od hranice 
s Německem. Je to město s přibližně 13 000 obyvateli a s domi-
nantním klasicistním tachovským zámkem. A jak to tedy vnímal 
starosta v Tachově? „Je těžké odpovědět na položené otázky. Spo-
lupráce agentur, které sem vozí zaměstnance, nebo zaměstnavate-

lů, kteří je pak zaměstnávají, je těžká. 
Nemají povinnost s námi komunikovat 
a my tak nevíme, kolik cizinců v Tacho-
vě přebývá, jen se můžeme domýšlet. 
Informovanost tak není žádná, ale pro-
blémy ano. Dodržování karanténních 
opatření bylo u těchto osob naprosto 
nedostatečné a našim městským stráž-
níkům nezbylo, než aby vše řešili tak, 
jak se dalo. Jen těch stížností občanů co 
bylo. Problém byl i v komunikaci, byla 
špatná, protože většina těchto cizinců 
češtině nerozumí anebo nechce rozu-
mět. Co více k tomu říct, nemáme ani 
informace, zda jsou plánovány snižová-
ní stavů zaměstnanců.“ K tomu asi ne-
ní co dodat, nejsou to zrovna pozitiv-
ní slova. Lze však učinit závěr, že si- 
tuace tedy zjevně není všude stejná.

Svaz se účastní řady jednání na té-
ma cizinci v obcích a městech a ře-
šení otázek s nimi spojených, a to jak 
na úrovni ústředních státních orgá-
nů, tak s dalšími subjekty. Všichni asi 
vnímáme, že v některých lokalitách 
je situace stabilizována, v jiných ni-

koliv. Své o tom mohou říci i Pardubice, trpkou zkušenost mají 
například v Rychnově nad Kněžnou, naopak v Mladé Boleslavi se 
již situace znatelně zlepšila atd. Oslovily jsme tedy i ty, kteří jsou 
na pomyslném jiném konci tohoto problému – v tomto přípa-
dě nestátní sektor. Je nezbytné vzájemně komunikovat a hledat 
cesty, jak získávat informace, kam se v případě problémů obra-
cet, vědět, jaké jsou možnosti. Základní nástin nám popsal Ond-
řej Novotný, projektový koordinátor Programu migrace z Člově-
ka v tísni.

Kam se lze obracet pro informace a asistenci? 
PTÁME SE ONDŘEJE NOVOTNÉHO, PROJEKTOVÉHO KOORDINÁTORA  
PROGRAMU MIGRACE, ORGANIZACE ČLOVĚK V TÍSNI

Důležitým předpokladem včasného a efek-
tivního jednání měst a obcí v časech, jako je 
koronakrize, je dostatečná informovanost 
a přehled o relevantních aktérech, kteří jim 
mohou v dané situaci asistovat. S ohledem 
na specifickou pozici cizinců, státní i nestát-
ní aktéři poskytují jednak čerstvé informace 
a konzultace, ale nabízejí i další služby pro 
cizince, jako je poradenství, tlumočení nebo 
překlady důležitých dokumentů. Následuje 
výčet základních informačních zdrojů a in-
stitucí, na které je možné se obracet. 
Nejaktuálnější platná opatření týkající se 
pobytově-právních otázek a přeshraniční-
ho pohybu cizinců naleznete na stránkách 
Ministerstva vnitra v sekci „cizinci – fore-
igners“, kterou spravuje Odbor azylové a mi-
grační politiky. Ty jsou k dispozici i v anglic-
kém jazyce, vybrané informace také v dal-

ších jazycích. Další dvojjazyčné informace 
týkající se preventivních regulací a zdravot-
ních otázek jsou k nalezení na stránkách 
Ministerstva zdravotnictví – koronavirus.
mzcr.cz

Důležitým zdrojem informací (často ve ví-
ce jazykových variantách) jsou stránky ne-
ziskových organizací pracujících s cizinci. 
Jejich výčet zahrnující kontakty, geogra-
fické oblasti působení a poskytované služ-
by naleznete na stránkách www.cizinci.
cz. Výčet organizací včetně kontaktů a dal-
ších praktických informací je k nalezení 
i na webových stránkách Konsorcia nevlád-
ních organizací pracujících s migranty mi-
gracnikonsorcium.cz, které většinu organi-
zací sdružuje a může vás odkázat na lokální 
poskytovatele služeb pro cizince. Členské 

organizace zpravidla 
poskytují různorodé 
služby včetně právní-
ho a sociálního po-
radenství, tlumoče-
ní nebo asistenci ve vzdělávání a disponují 
relevantními materiály v různých jazycích. 
Jejich pracovníci jsou rovněž zdrojem rele-
vantních expertíz.  
Další institucí, na kterou je vhodné se ob-
racet, je celorepubliková síť krajských Inte-
gračních center, integracnicentra.cz, která 
podobně jako neziskové organizace nabí-
zejí celé spektrum služeb a poradenství pro 
cizince, jakož i expertízu. Disponují rovněž 
dobrou znalostí terénu a skrze své zkuše-
nosti a sítě kontaktů vás dokáží nasměro-
vat k poskytovatelům služeb, které můžete 
potřebovat.
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Most pro poskytuje cizincům celou řa-
du služeb od jazykových kurzů po práv-
ní a sociální  poradenství. Jak vaše prá-
ce vypadá běžně a jak se změnila v době 
pandemie?

Po vyhlášení nouzového stavu se na-
še služby v prezenční formě pozastavi-
ly a sociální pracovníci i lektoři pracovali 
z domu a komunikovali s klienty na dálku. 
Za běžného režimu je u nás poměrně vel-
ký ruch. Mimo čtvrtků jsme tu pro klienty 
každý den, včetně víkendů, během nichž 
realizujeme kurzy českého jazyka pro do-
spělé. Do běžného režimu jsme se vrace-
li postupně, aby nás v prostorách nebylo 
hodně a samozřejmě za přísných hygie-
nických opatření. Od 1. června 2020 jsme 
v plném provozu.

Jakým specifickým tématům se věnova-
lo právní a sociální oddělení v době pan-
demie?

Zvýšil se počet dotazů občanů EU (pře-
devším občané Bulharska a Rumunska) 
ohledně ukončení zaměstnání ze strany 
pracovních agentur. S tím souviselo, že 
se klienti ptali na podmínky čerpání pod-
pory v nezaměstnanosti v ČR, na kterou 
mají nárok občané Evropské unie a cizin-
ci ze třetích zemí, kteří již získali trvalý 
pobyt – a to po odpracování 270 dnů bě-
hem posledních dvou let. Dále se na na-
še tlumočníky často obraceli pro aktuál-
ní informace v otázce nouzového stavu, 
pandemie a nařízených opatření. Situa- 
ce se ze dne na den měnila a neustálé 
změny nařízení byly (nejen) pro cizince 
matoucí, přičemž jazyková bariéra jejich 
situaci ještě ztěžovala. Samozřejmě i ro-
diče dětí cizinců měli situaci velmi kom-
plikovanou, když jim děti zůstaly na dis-
tanční výuce doma.

Domácí vyučování dětí muselo být pro 
rodiny, kde rodiče nemluví plynně česky, 
obzvlášť velkou výzvou. Pracovali jste 
nějak i s těmito rodiči a jejich dětmi – žá-
ky/studenty? Bylo něco, co vás v této ob-
lasti překvapilo?

Ano, lektoři se museli ze dne na den pře-
orientovat na online výuku a připojovali 
se k nejrůznějším sociálním sítím, aby zů-
stali v kontaktu s dětmi i jejich rodiči. Ne-
mohli jsme se věnovat tolika dětem, ja-
ko za běžného režimu, protože ne všech-
ny měly potřebné vybavení a nebylo vždy 
možné se s nimi spojit, především s těmi 
prvostupňovými. Velmi mile nás překva-
pila angažovanost rodičů a zájem podílet 
se na domácí výuce. Bohužel někteří žáci 
úkoly nedostávali, anebo naopak dostávali 
stejné množství jako české děti bez ohledu 
na jazykovou bariéru. Proběhly také zápi-
sy do mateřských a základních škol, a to 
za podmínek, které kladly vysoké nároky 
jak na rodiče, tak na naše sociální pracov-
níky a tlumočníky, kteří se zápisy pomáhali.

Dlouhodobým tématem je v ČR i infor-
movanost cizinců a dostupnost potřeb-
ných informací pro cizince ve srozu-
mitelné formě. Jak to bylo v době pan-
demie? Můžete přiblížit, co jste v této 
oblasti dělali na počátku i v průběhu 
pandemie vy a kdo další se v Pardubic-
kém kraji do informování zapojil?

Velmi rychle jsme ve spolupráci s našimi 
tlumočníky vytvářeli překlady základních 
informací a šířili je na našich sociálních 
sítích. Tištěné materiály s informacemi 
společně s rouškami jsme roznesli v rámci 
pardubických ubytoven, kde bydlí převáž-
ně cizinci. Do informování se v Pardubi-
cích zapojila také městská policie i někteří 
zaměstnavatelé cizinců na svých sociál-

ních sítích a na pracovištích, víme napří-
klad o firmě Foxconn. Samozřejmě mno-
ho informací včetně jazykových překladů 
distribuovalo také Centrum na podporu 
integrace cizinců Pardubice.

Bylo tedy informování cizinců dobře 
zvládnuté? Věděli cizinci, kam a na koho 
se v době pandemie obracet?

Můžeme mluvit čistě za naše klienty. Ti se 
na nás obraceli zejména prostřednictvím 
tlumočníků. Vzhledem k tomu, jak se si-
tuace neustále měnila, byli samozřejmě 
i cizinci zmatení. Obecně se domníváme, 
že věděli, na koho se obracet. Například 
Ukrajinci se obraceli často na svou amba-
sádu. Zároveň víme, že se mezi cizinci šířilo 
také značné množství dezinformací ať už 
o možnostech pobytu či samotné nemo-
ci. Jako problém se zde ukázalo, že oficiální 
informace byly vydávány většinou pouze 
v českém, případně anglickém jazyce. To je 
pro mnoho cizinců, kteří zde žijí a pracují, 
ale nehovoří na vysoké úrovni ani jedním 
z těchto jazyků, obrovská bariéra. 

Pokud by nastala v budoucnu podobná 
situace, co by se mělo v oblasti informo-
vání cizinců udělat jinak?

Informace, které se k cizincům dostávají, 
jsou z nejrůznějších zdrojů, jsou často roz-
tříštěné, různě aktualizované a velmi snad-
no tak dochází k posunům a dezinforma-
cím, proto se domnívám, že by bylo vhod-
né, pokud by se vytvořila jedna informační 
platforma pro všechny cizince s dostupný-
mi, aktuálními a srozumitelnými informa-
cemi v relevantních jazykových mutacích.

Vnímali jste v oblasti dodržování speci-
fických pravidel nějaké rozdíly mezi mi-
granty a českými občany? 

Podpora cizinců na Pardubicku v době koronavirové
Marie Jelínková hovoří s Michaelou Davidovou, ředitelkou neziskové organizace Most pro o. p. s., která pracu-
je s cizinci v Pardubickém kraji. V rozhovoru přináší vhled do činnosti neziskového sektoru (nejen) v době koro-
navirové, do specifických problémů, kterým cizinci aktuálně čelí, jakož i do možností, které obce a města mají, 
pokud potřebují asistenci v komunikaci a poskytování služeb cizincům. V Pardubickém kraji žije aktuálně téměř 
20 000 cizinců, přičemž jejich počet se od roku 2016 zvýšil o 45 %. Největší část z nich tvoří občané Ukrajiny, 
Slovenska, Vietnamu a Polska. Někteří jsou zde již dlouhodobě usazení i se svými rodinami, řada z nich ale pra-
cuje na časově omezená povolení pro místní velké zaměstnavatele.

Moc děkujeme Ondřeji Novotnému za krátkou vsuvku s jasnými informacemi. A teď se pojďme zase trošku rozptýlit. Požádaly jsme 
PhDr. Marii Jelínkovou, Ph.D., výzkumnou pracovnici v Centru pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd v Praze, kte-
rá i přednáší na katedře Veřejné a sociální politiky této fakulty, zda by pro nás nemohla udělat rozhovor s Mgr. Michaelou Davi-
dovou, Ph.D., ředitelkou organizace Most pro o. p. s., která v Pardubickém kraji poskytuje poradenské, překladatelské a akviziční 
služby cizinců zde žijícím, přičemž hlavním cílem organizace je spokojené soužití cizinců a české společnosti. Marie Jelínková s Mi-
chaelou Davidovou nám vyhověly a my jsme byly rády, protože přece jenom je to jiný pohled „na věc“ a je fajn si poslechnout další 
názor, podívat se i jinou optikou a mít možnost „poslechnout“ si odborníky v dané oblasti. Tak pojďme na to.
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Například mongolská nebo vietnamská 
komunita měly opravdu obavy z náka-
zy a přísně dodržovaly všechna nařízení 
a hygienická pravidla. Naopak u ukrajin-
ských klientů jsme i v době pandemie za-
znamenali velkou poptávku po kurzech 
českého jazyka a nižší obavu z nákazy, 
což mohlo pramenit z dezinformací, kte-
ré mezi komunitou kolovaly. Pracovníci 
agentur z řad občanů EU, bydlící na uby-
tovnách, měli zpravidla těžší situaci při 
dodržování hygienických zásad (společ-
né prádelny, sociální zařízení, kuchyně 
atd.).

Jak pandemie ovlivnila situaci na Pardu-
bicku v oblasti zaměstnávání migrantů?

Jako v jednom z mála krajů zde některé 
firmy přijímaly nové zaměstnance i bě-
hem nouzového stavu. Zároveň v jiných 
podnicích došlo k pozastavení výroby 
i příjmu nových zaměstnanců, či dokonce 
k ukončení zaměstnání. Bylo pro nás mi-
lým překvapením, že se některé agentury 
práce nad očekávání postaraly o své za-
městnance (zajistily odvoz do země půvo-
du, zaplatily ubytovny). Ovšem např. jed-
na menší podvodná agentura, která i před 
koronavirovou krizí svým zaměstnancům 
neplatila vše, co odpracovali, tuto dobu 
využila k propuštění svých zaměstnanců. 
Jednalo se o Bulhary, ti ve spolupráci s na-
ší organizací následně kontaktovali po-
bočku Inspektorátu práce v Pardubicích.

Jaký v oblasti zaměstnávání zahranič-
ních zaměstnanců očekáváte vývoj?

Obecně se domníváme, že lze očekávat 
úbytek pracovních míst, ale jak se situa-
ce projeví na poptávce zahraničních pra-
covníků si zatím netroufáme odhadovat. 
Obecně poptávka po zaměstnancích ze 
zahraničí přetrvává.

Jako v každém kraji i na Pardubicku pů-
sobí Centrum pro integraci cizinců, které 
v případě Pardubického kraje spadá pod 
Správu uprchlických zařízení. Spolupra-
covali jste i s tímto centrem? 

S Centrem máme navázanou velmi dob-
rou spolupráci, a to po celý rok, navzá-
jem se informujeme o našich aktivitách 
a dění v Pardubickém kraji. Centrum bylo 
velmi aktivní ve sdílení informací a pře-
kladech do příslušných jazyků. Sami jsme 
tyto překlady sdíleli i mezi naše klienty, 
aby se informace dostaly mezi co nejvíc 
lidí.

Kdo další byl v době pandemie v oblas-
ti situace migrantů aktivní? Máte něja-
ké pozitivní zkušenosti právě s ohledem 
na situaci migrantů s některými zaměst-
navateli či obcemi?

Pro náš obecný přehled v tématu bylo vel-
mi nápomocné Konsorcium nevládních 
organizací pracujících s migranty, kterého 
jsme členy. Několikrát do týdne jsme ob-
drželi aktualizované informace shrnující 
situaci a kazuistiky případů z dalších orga-
nizací. Magistrát města Pardubice a Par-
dubický kraj distribuovaly dezinfekce, 
roušky a ochranné pomůcky. Díky tomu-
to zásobování jsme mohli roušky distribu-
ovat i mezi naše klienty. Ne všichni, kdo 
měli především zpočátku vyhlášení povin-
nost roušky nosit, měli možnost si nějaké 
obstarat. Stejně tak se snažili být aktivní 
ve sdílení informací, bohužel bez jazyko-
vých překladů, o ty jsme se ovšem posta-
rali my.

Co byste doporučila vedení obcí a měst, 
kde žijí cizinci, kteří mohou být dnes 
i v dalších měsících ohroženi nastalou si-
tuací? Na koho by se měli cizinci případ-
ně obracet?

Samozřejmě jde o vážnost a podstatu pro-
blému, který by daný jedinec řešil. Pokud 
jde obecně o celou Českou republiku, do-
poručila bych obracet se na příslušné Cen-
trum na podporu integrace cizinců, které 
sídlí v každém kraji, nebo nevládní orga-
nizace pracující s migranty, jejichž seznam 
lze najít na stránkách Ministerstva vnitra. 
Obcím bych doporučila pravidelný mo-
nitoring a sledování situace všech svých 
občanů a osob žijících na jejich území, kdy 
včasné rozklíčování problému a komuni-
kace s relevantními aktéry může zabránit 
negativním společenským jevům, jako je 
například bezdomovectví nebo zvýšená 
kriminalita. 

Nikdo z nás neví, jak se bude situace vy-
víjet v dalších měsících, nicméně je první 
fáze pandemie ve vaší práci za vámi ne-
bo se ještě zásadněji vyrovnáváte s její-
mi následky? 

Nejpružněji na situaci reagovali pracovní-
ci z EU bydlící na ubytovnách. Ti, kteří ne-
měli perspektivu zaměstnání nebo finanč-
ní podpory od úřadu práce, odjeli do ze-
mě původu, jakmile to bylo možné. Pokud 
jde o otázky pobytů jednotlivých cizinců 
z tzv. třetích zemí, budou se dozvuky pan-
demie ještě řešit po 17. 7. Do tohoto da-
ta mají možnost všichni, kterým skončil 
pobyt během nouzového stavu, pobývat 
na území České republiky legálně. Teprve 
až s tímto datem se odhalí skutečný po-
čet cizinců, kteří nebyli dostatečně infor-
movaní a nedodrží stanovené lhůty. Naše 
práce je ve velké míře konstantní a reagu-
je na aktuální situaci, takže neočekáváme 
extrémní nárůst poptávky po našich služ-
bách.

Děkujeme moc oběma dámám za rozhovor 
a za zajímavé informace, které nám z něj 
vyplynuly. 

A co říci závěrem? Vždy, u všech problémů je třeba mít k dispozici fakta, analýzy, různé pohledy na věc, různé návrhy řešení. Naslou-
chat a diskutovat. Snažit se být tolerantní, ale nikoliv pokládat oběti, byť domnělé (to by pak zase vyvolávalo se stoprocentní jistotou 
další reakce). Jedno je jisté – pro naši ekonomiku je zaměstnávání cizinců důležité. Pokud zde však budou cizinci zaměstnáni, budou 
zde ve valné většině i bydlet. Pokud zde budou bydlet, budou zde trávit i čas, který nestráví v zaměstnání. Budou zde zakládat rodi-
ny. Budou zde studovat. Budou vykrývat profese, na něž není dostatek našich zaměstnanců. Budou působit i na úrovni vysoce od-
borných profesí, jako jsou lékaři, inženýři, projektanti, architekti a další. Naším, možná naivním cílem, proč jsme toto téma zmínily, 
bylo ukázat problematiku cizinců na našem území pobývajících a zaměstnaných z několika pohledů, v několika vnímáních, bez vy-
tváření fám a vybuzování pocitu strachu či obav. Tak snad se nám podařilo vám, našim čtenářům, odkrýt další obzor, zprostředkovat 
pár informací, případně i kontaktů, vzbudit vaši pozornost a nenudit. A nezapomínejte, že pokud byste potřebovali i v tomto ohledu 
radu, pomoc, či otevřít diskusi na nějaké téma, které vás v území trápí, Svaz je tu pro vás, a pokud budeme moci, pomůžeme anebo 
zprostředkujeme pomoc, budeme diskutovat, prostě uděláme, co bude v našich silách. Tak krásné léto všem!

připravily Mgr. Alena Klimtová a Mgr. Claudia Varhol
Legislativní a právní sekce 
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Vládní novela zákoníku práce schválena
Novela zákoníku práce přináší změny v úpravě dovolených a doručování. Zavádí  také nový institut sdíleného pracovního 
místa. Do budoucna tak bude jednodušší sladit práci a rodinu. 

Vládní návrh novely zákoníku práce se po-
dařilo prosadit po více než třech letech 
práce na novele. Klade si za cíl zjedno-
dušit realizaci práv zaměstnavatele a za-
městnance. Toto zjednodušení spočívá 
zejména v nově upraveném způsobu vý-
počtu dovolené či možnosti převodu do-
volené. Zaměstnancům by měla usnadnit 
práci možnost sdílení jednoho pracovní-
ho místa více zaměstnanci zaměstnaný-
mi v pracovním poměru na kratší pracov-
ní dobu. Zjednodušení má přinést i nová 
úprava doručování písemností. 
Novela zákoníku práce má dělenou účin-
nost. Změny, které nejsou vázané na ka-
lendářní rok ani na veřejné rozpočty, na-
bývají účinnosti již 30. července 2020. 
Změny v dovolené, náhradě škody a nový 
institut sdíleného místa nabývají účinnos-
ti dne 1. ledna 2021.

Pracovní volno – akce pro děti 
a mládež

Na základě poslaneckého pozměňovací-
ho návrhu se novela dotýká oblasti překá-
žek v práci na straně zaměstnance. Pracov-
ní volno související s akcí pro děti a mládež 
a s náhradou mzdy nebo platu má příslušet 
zaměstnanci, pokud se jedná o akci pořá-
danou právnickou osobou zapsanou ve ve-
řejném rejstříku právnických a fyzických 
osob po dobu nejméně 5 let a práce s dět-
mi a mládeží je její hlavní činností. Tuto 
skutečnost bude muset zaměstnanec za-
městnavateli prokázat. Maximální výše po-
skytnuté náhrady mzdy nebo platu má činit 
výši průměrné mzdy v národním hospodář-
ství za první až třetí čtvrtletí kalendářního 
roku předcházejícího kalendářnímu ro-
ku, ve kterém se poskytuje pracovní volno, 
vyhlášené podle zákona o zaměstnanosti. 
Zaměstnavatel má mít za zákonem stano-
vených podmínek právo na úhradu poskyt-
nuté náhrady mzdy nebo platu ze státní-
ho rozpočtu. Náhradu mzdy nebo platu by 
měla na žádost poskytovat okresní správa 
sociálního zabezpečení podle sídla zaměst-
navatele, je-li jím právnická osoba, nebo 
podle místa trvalého pobytu zaměstnava-
tele, je-li jím fyzická osoba.

Dovolená  

Nová právní úprava v zásadě zachovává 
základní podmínky pro vznik práva na do-

volenou, včetně okruhu překážek v prá-
ci, které se pro účely dovolené považují 
nebo naopak nepovažují za výkon práce, 
jakož i postupy pro určení čerpání dovo-
lené. Stávající druhy dovolené se zužují 
na dovolenou za kalendářní rok a její po-
měrnou část a dodatkovou dovolenou. 
Dovolená za odpracované dny se zrušu-
je. Zachována zůstává minimální výměra 
dovolené, která činí 4 týdny za kalendář-
ní rok.

Dovolená by se měla nově počítat na zá-
kladě týdenní pracovní doby. Zohlední se 
tak, kolik hodin zaměstnanec odpracoval 
a adekvátně tomu bude mít nárok na do-
volenou. 
Dovolená za kalendářní rok přísluší za-
městnanci, který za nepřetržitého trvání 
pracovního poměru k témuž zaměstnava-
teli konal v příslušném kalendářním roce 
práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stano-
vené týdenní nebo sjednané kratší týden-
ní pracovní doby. Délka dovolené se sta-
noví jako násobek příslušné týdenní pra-
covní doby (např. 40 hodin, 37,5 hodin…)  
a výměry dovolené, která je používána 
u zaměstnavatele (např. 4, 5, 8 týdnů). Bu-
de-li mít zaměstnanec stanovenou týden-
ní pracovní dobu 40 hodin a výměra do-
volené u zaměstnavatele je 4 týdny, náleží 
zaměstnanci dovolená v rozsahu 160 ho-
din za kalendářní rok (40 hodin x 4 týdny 
= 160 hodin). 

V případě, že zaměstnanec nepracoval 
u zaměstnavatele v daném kalendářním 
roce po dobu alespoň 52 týdnů, přísluší 
mu poměná část dovolené, pokud u za-
městnavatele pracoval alespoň po dobu 4 
týdnů. Délka poměrné části dovolené činí 
za každou odpracovanou týdenní pracov-
ní dobu 1/52 uvedené týdenní pracovní 
doby vynásobenou příslušnou výměrou 
dovolené používanou u zaměstnavate-
le. Pokud by tedy zaměstnanec odpraco-
val zákonem stanovené alespoň 4týden-
ní pracovní doby, měl by nárok na 4/52 
z celkové výměry dovolené (160 hodin), 
což činí po zaokrouhlení 12 hodin, tedy 
1,5 dne dovolené. Dojde-li u zaměstnance 
ke změnám délky týdenní pracovní doby 
během téhož kalendářního roku příslu-
ší mu dovolená v poměru, který odpoví-
dá délce jednotlivých období s rozdílnou 
délkou týdenní pracovní doby.

Dosavadní výčet překážek v práci, které se 
považují pro účely dovolené za výkon prá-
ce se nemění. Nově jsou ale započítány 
jako odpracovaná doba jen do výše dva-
cetinásobku týdenní pracovní doby, a to 
vždy v každém kalendářním roce zvlášť. 
Překážky v práci lze považovat za výkon 
práce navíc jen tehdy, jestliže zaměstna-
nec mimo dobu jejich trvání odpracoval 
alespoň 12násobek týdenní pracovní do-
by v daném kalendářním roce. 

Do zákoníku práce se vrací možnost pře-
vodu části nevyčerpané dovolené na žá-
dost zaměstnance. Tato možnost je pod-
míněna tím, že zaměstnanec v přísluš- 
ném kalendářním roce vyčerpal alespoň  
4 týdny dovolené, na něž mu v tomto roce 
vzniklo právo, a zaměstnavatel s převo-
dem dovolené souhlasí.

Krácení dovolené se umožňuje pouze 
z důvodu neomluvené absence zaměst-
nance v práci. Nebude možné krátit dovo-
lenou pro překážky v práci, které se nepo-
važují pro účely dovolené za výkon práce.

Odškodnění pozůstalých 

Návrh novely zákoníku práce stanoví nový 
výpočet jednorázového odškodnění po-
zůstalých. Odškodnění by se nově mělo 
počítat z průměrné mzdy v národním hos-
podářství zjištěné za první až třetí čtvrtle-
tí kalendářního roku předcházejícího ka-
lendářnímu roku, ve kterém vznikne prá-
vo pozůstalého na jednorázové odškod-
nění. Výše takového odškodnění má nově 
činit minimálně dvacetinásobek dané prů-
měrné mzdy. 

Sdílené pracovní místo

Jedním z cílů novely zákoníku práce je 
slaďování osobního a pracovního života. 
Tento cíl by měl naplnit nový institut tzv. 
sdíleného pracovního místa. Zaměstna-
vatel může se dvěma nebo s více zaměst-
nanci s kratší pracovní dobou a se stej-
ným druhem práce uzavřít dohody, podle 
nichž si zaměstnanci budou moci na sdí-
leném pracovním místě sami rozvrho-
vat pracovní dobu do směn po vzájemné 
dohodě tak, aby každý z nich na základě 
společného rozvrhu pracovní doby na-
plnil průměrnou týdenní pracovní dobu 
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Strážníci budou mít od příštího roku  
nárok na odstupné
Poslanecká sněmovna v květnu letošního roku schválila novelu zákona o obecní policii, v rámci které vznikne strážníkům 
městských a obecních policií nárok na odchodné. Tento nárok vznikne strážníkům při skončení pracovního poměru u zaměst-
navatele, tedy u obce, u které svou pracovní činnost vykonával. 

Podmínkami pro získání odchodného bu-
de dosažení věku 50 let a odpracování 
minimálně 15 let tohoto povolání na plný 
úvazek. Základní výše odchodného bu-
de činit jeden průměrný měsíční výdělek 
strážníka a při každém dalším odpracova-
ném roce se bude zvyšovat o jednu třeti-
nu. Současně však výše odchodného ne-
přesáhne šestinásobek měsíčního platu. 

Dlužno doplnit, že obdobně je odchod-
né upraveno také u záchranářů. Po urči-
tém sociálním zvýhodnění strážníků bylo 
voláno již delší dobu. Bonifikace strážníků 
městských a obecních policií prostřednic-
tvím odchodného tak má přinést určité 
sociální narovnání a kompenzaci za výkon 
tohoto psychicky i fyzicky náročného po-
volání. Současně je také motivací pro dal-
ší uchazeče o práci strážníka. Vzhledem 
k tomu, že se odstupné v závislosti na po-
čtu odpracovaných let zvyšuje, mají být 

strážníci motivováni zůstat u výkonu to-
hoto povolání co nejdéle. Právě ze všech 
uvedených důvodů Předsednictvo Svazu 
k návrhu na odchodné pro strážníky za- 
ujalo kladné stanovisko.

Neúspěšné pozměňovací návrhy 
Senátu

Senát novelu po jejím schválení Posla-
neckou sněmovnou vrátil s několika ná-

vrhy na úpravu zpátky k novému posou-
zení. Navrhoval například zrušení pod-
mínky věkové hranice 50 let pro získání 
nároku na odchodné a současně poža-
doval, aby odchodné strážníků nepod-
léhalo daním. Další z návrhů bylo sníže-
ní požadavku na vzdělání strážníků, kdy 
by dle senátorů mělo postačovat střední 
vzdělání s výučním listem, oproti stáva-
jící úpravě, kdy je zapotřebí mít vzdělání 
zakončené maturitní zkouškou. Uvedené 

nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím 
období. Souhrn délky týdenní pracovní 
doby zaměstnanců na jednom sdíleném 
pracovním místě nesmí překročit délku 
stanovené týdenní pracovní doby. 
Dohoda musí být uzavřena písemně. Ne-
dostatek formy není spojen s nicotností 
právního jednání, ale zakládá jeho neplat-
nost. Dohodu bude možno uzavřít samo-
statně nebo může být součástí pracovní 
smlouvy. V obou případech ji bude mož-
né vypovědět, přičemž výpovědní doba 
je 15denní.

Zaměstnanci sdílející pracovní místo mají 
povinnost předložit zaměstnavateli spo-
lečný rozvrh pracovní doby v písemné for-
mě. Tento rozvrh musí zaměstnanci před-
ložit zaměstnavateli v časovém horizontu 
nejméně jednoho týdne před začátkem 
vyrovnávacího období, které může být 
maximálně čtyřtýdenní. Pokud se zaměst-
nanci na společném rozvrhu nedohodnou 
anebo nepředloží společný rozvrh pra-
covní doby zaměstnavateli včas, zaměst-
navatel vypracuje písemný rozvrh na toto 
období sám, přičemž je povinen zaměst-
nance s tímto rozvrhem seznámit bez zby-
tečného odkladu.

Zavádění institutu sdíleného místa není 
povinností zaměstnavatele, ale je mož-
ností, jak pomoci zaměstnancům k lepší-
mu sladění pracovního a osobního života. 

Doručování

Cílem nové právní úpravy doručování je 
zvýšení právní jistoty účastníků základ-
ních pracovněprávních vztahů. K doruče-
ní písemnosti zaměstnanci zaměstnavate-
lem do vlastních rukou by mělo dojít pri-
márně na pracovišti. Pokud to není mož-
né, lze využít další způsoby, tedy kdekoliv 
bude zaměstnanec zastižen, prostřednic-
tvím provozovatele poštovních služeb, 
prostřednictvím sítě nebo služby elektro-
nických komunikací, nebo prostřednic-
tvím datové schránky. Prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb doruču-
je zaměstnavatel na adresu zaměstnance, 
kterou mu písemně zaměstnanec sdělil.
Doručování do datové schránky je v záko-
níku práce novinkou. Datovou schránkou 
lze zaměstnanci doručovat pouze tehdy, 
pokud s tím zaměstnanec vyslovil písemný 
souhlas. V takovém případě se písemnost 
považuje za doručenou i v případě, pokud 
se zaměstnanec do datové schránky nepři-

hlásí ve lhůtě 10 dní od dodání předmětné 
písemnosti do datové schránky.

Přechod práv a povinností z pra-
covněprávních vztahů

Dosavadní úprava způsobovala problémy, 
neboť byla vymezena příliš široce. Nebyly 
vytyčeny mantinely pro její aplikaci. No-
vela zákoníku práce cílí na zpřesnění úpra-
vy přechodu. Nově tak bude přechod práv 
a povinností z pracovněprávních vztahů 
při převodu činnosti zaměstnavatele ne-
bo její části k jinému zaměstnavateli pod-
míněn kumulativním splněním podmínek 
stanovených zákonem. Pokud nebudou 
současně splněny všechny zákonem sta-
novené podmínky, přechod nenastane. 
Novela zákoníku práce dále přináší změ-
nu § 51a zákoníku práce, který umožňuje 
zaměstnanci dát dosavadnímu zaměstna-
vateli výpověď v souvislosti s přechodem 
tak, aby ještě před přechodem jeho pra-
covní poměr skončil, a on tak nebyl nucen 
vykonávat práci v podřízeném postavení 
pro jiného zaměstnavatele. 

Mgr. Ivona Mottlová
Legislativní a právní sekce 
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náměty Senátu však Poslanecká sněmov-
na přehlasovala a návrh novelizované-
ho zákona tak byl schválen v původním 
znění. 

A jaké další změny novela  
přináší?

Novelizovaný zákon dále přináší zpřís-
nění podmínek bezúhonnosti a spoleh-
livosti u strážníků. Nový důvod pro ztrá-

tu spolehlivosti u strážníků je například 
pravidelná a úmyslná účast strážníků či 
uchazečů o toto zaměstnání na extremi-
stických akcích či jejich zapojení nebo 
podpora hnutí, které směřuje k potlačo-
vání práv a svobod člověka nebo hlásá 
národnostní, náboženskou nebo rasovou 
zášť. Jako spolehliví nebudou považová-
ni strážníci či uchazeči v případě, že by 
úmyslně řídili pod vlivem alkoholu ne-
bo drog. 

Další novinkou je také zpřesnění obsahu 
některých oprávnění obecních policií a po-
stupu strážníka při jejich realizaci. Jedná 
se o přesnější vymezení možnosti zjišťová-
ní totožnosti lidí a oprávnění zakázat jim 
vstup na určitá místa. Strážníci současně 
budou mít nově možnost osoby předvést 
i na služebny státní policie mimo domov-
ské obce.

Mgr. Claudia Varhol
Legislativní a právní sekce

Broadband Competence Office a jeho činnost
V únoru tohoto roku byl spuštěn pod taktovkou Ministerstva průmyslu a obchodu projekt pod názvem „Broadband Compe-
tence Office Česká republika“. Svaz je jedním z členů Řídícího výboru tohoto projektu. Dovolujeme si vás seznámit s tím, oč se 
vlastně – velice zkráceně – jedná.

Neustále zmiňovaným a v důsledku s udá-
lostmi posledních měsíců o to více řeše-
ným problémem je celoplošné pokrytí 
území ČR vysokorychlostními sítěmi elek-
tronických komunikací vysoké kapaci-
ty. Přiznejme si, že bez vysokorychlostní-
ho připojení k internetu to v budoucnosti 
vskutku nepůjde, to jsme si již ověřili. Ne-
boť je neustále přijímána v tomto směru 
řada strategických rozhodnutí, hledaly se 
možnosti a způsoby, jak vše usnadnit. Z to-
hoto důvodu byla zřízena evropská síť po-
radenských kanceláří pro širokopásmové 
připojení, tzv. síť Broadband Competence 
Office (BCO), do čehož se zapojila i Česká 
republika.

BCO by mělo fungovat prostřednictvím 
centrály a územních koordinátorů v úze-
mích. V našich poměrech tak budou jednot-
liví koordinátoři fungovat na úrovni krajů. 
Hlavním cílem veškerých aktivit je podpora 

regionů při vytváření jednotného digitální-
ho trhu EU s důrazem na rozvoj vysokorych-
lostních sítí s velmi dobrou kapacitou.

 Co je konkrétní náplní BCO?

A od obecného se nyní vrhneme po hla-
vě ke konkrétnímu, tj. k tomu, co konkrét-
ně je náplní práce BCO v České republice. 
BCO plánuje zaměřovat svou hlavní čin-
nost na podporu zvýšení účinnosti a efek-
tivnosti investic do rozvoje vysokorych-
lostních sítí, na poskytování poradenství 
a expertní pomoci samosprávám obcí, 
podnikatelským subjektům, socioeko-
nomickým aktérům a ostatním zejména 
v otázkách pokrytí, kvality služeb a pene-
trace, budoucích investičních plánů atd. 
Jednou z jimi řešených otázek bude i po-
radenství a expertní pomoc při využívá-
ní dotací a finančních nástrojů. Další řeše-
nou otázkou bude i nápomoc při přípravě 

nebo aktualizaci územních plánů, hledání 
způsobů, jak urychlit proces projektové 
přípravy a výstavby vysokorychlostních 
sítí při zachování zásad technologické ne- 
utrality atd. Prakticky by měla činnost 
BCO fungovat prostřednictvím krajských 
koordinátorů směrem k centrále, tedy 
z území by byly zjišťovány hlavní proble-
matické okruhy, které by byly řešeny a po-
stupovány směrem k centrále. 

Svaz se snaží aktivně účastnit jednání 
BCO prostřednictvím jeho Řídícího výbo-
ru a diskutovat o možných řešeních včet-
ně jejich legislativního nastavení. Činnost 
BCO se pomalu rozjíždí a my držíme pal-
ce, aby své cíle dokázal BCO plnit co nejlé-
pe. O dalších aktivitách v tomto směru vás 
budeme pravidelně informovat.

Mgr. Alena Klimtová
Legislativní a právní sekce

SFRB se mění na SFPI,  
o dotace ale můžete žádat stále
Od 1. června 2020 se Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) na základě zákona č. 113/2020 Sb. změnil na Státní fond podpory in-
vestic (SFPI). Změna názvu souvisí s rozšířením působnosti fondu, které bude zahrnovat i podporu regionálního rozvoje a ně-
kterých činností v oblasti cestovního ruchu.

I přes změnu názvu patří samozřejmě obce 
a města stále mezi způsobilé žadatele u pro-
gramů, které SFPI vypisuje. Připravili jsme 
pro vás souhrn aktuálně vypsaných i pláno-
vaných výzev, do kterých se můžete zapojit.

Program Regenerace sídlišť
• Podpora je poskytovaná ve formě dota-

ce s možností kombinace se zvýhod- 

něným úvěrem na 50 % nákladů (max.  
6 mil. Kč) resp. 90 % při kombinaci s úvě-
rem na revitalizaci veřejných prostran-
ství sídlišť tvořených bytovými domy 
s nejméně 100 byty.

• Výzva k předkládání žádostí o dotaci je 
vypisována pravidelně jednou ročně, 
zpravidla ve 4. čtvrtletí s příjmem žádos-
tí do konce roku. 

• Nejbližší příjem žádostí začne v říjnu 
tohoto roku.

Program Výstavba pro obce
• Program je určený na podporu vzniku 

sociálních a dostupných bytů, a to jak 
formou výstavby novostaveb bytových 
domů, tak rekonstrukce stávajících ob-
jektů na byty nebo koupě existujících 
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Často se jedná o instituce, seskupení, 
tělesa, knihovny, muzea, galerie a další 
a další, jež fungují na našem území ne-
jen po desetiletí, ale i staletí a jejich ztrá-
ta by byla nenahraditelnou. I to byl je-
den z důvodů, proč v průběhu jara t. r. 
v době pandemie byla ministrem kultury 
Lubomírem Zaorálkem pořádána různá 
setkání prostřednictvím vzdáleného při-

pojení se zástupci jednotlivých sdružení, 
svazů a unií, v rámci kterých byla řešena 
i otázka zachování kulturní infrastruktury 
v České republice a plošná pomoc posti-
ženým oblastem. 

Ministerstvo kultury v návaznosti na tato 
jednání a přijetí usnesení vlády České re-
publiky č. 408 ze dne 9. dubna 2020 pod 

názvem Návrh některých opatření k mini-
malizaci dopadů pandemie koronaviru CO-
VID 19 na sektor kultury projednává pod-
mínky vypsání několika samostatných 
výběrových dotačních řízení v Programu 
kulturní aktivity, v Programu na podpo-
ru zpřístupňování umění prostřednictvím 
digitálních médií, v Programu posílení 
příspěvku na provoz příspěvkových  

bytů. Na sociální byty je poskytována 
dotace ve výši průměrných nákladů vý-
stavby jednoho metru čtverečního bu-
doucích bytů podle statistiky ČSÚ. Do-
stupné byty lze podpořit zvýhodněným 
úvěrem s aktuální úrokovou sazbou 
1,27 % p. a. Výše úvěru může dosáhnout 
až 100 % způsobilých nákladů pořízení 
dostupných bytů.

• Příjem žádostí je kontinuální, resp. je-
ho ukončení musí fond oznámit ale-
spoň 30 dnů předem na svých webo-
vých stránkách.

Program Nájemní byty
• Tento program je úvěrový s aktuální 

úrokovou sazbou 1,77 % p. a. s maxi-
mální dobou splatnosti 30 let. Úvěr je 
poskytován na výstavbu nájemní bytů 
určených pro vymezené skupiny znevý-
hodněných obyvatel, a to osob mlad-
ších 30 let, osob starších 65 let, osob 
zdravotně postižených a osob sociálně 
slabých. Výstavbou se kormě novostav-

by bytových domů myslí také rekon-
strukce nebytových prostor na byty, ná-
stavba nebo přístavba stavebních ob-
jektů vyjma rodinných domů a rekon-
strukce vybydlených bytových domů 
na byty.

• Příjem žádostí je průběžný a lze tedy 
podávat žádosti.

Program Panel 2013+
• Je to úvěrový program určený pro vlast-

níky bytových domů, včetně obcí, na je-
jich revitalizaci s důrazem na komplex-
nost oprav. Z úvěru se sazbou aktuálně 
1,77 % lze financovat např. opravu obál-
ky domu, výměnu stoupaček, opravy by-
tových jader, rekonstrukci nebo pořízení 
výtahu, atd.

• Žádosti lze podávat kontinuálně.

Program Zateplování
• Jde o nejnovější program, který je fi-

nancován z prostředků ESFI, je fi-
nančním nástrojem IROP. Jedná se 

o bezúročné úvěry na energetickou 
modernizaci bytových domů, přičemž 
musí být dosaženo alespoň 20% úspo-
ry spotřeby energie za rok oproti stavu 
před rekonstrukcí.

• Je to jediný program, který není zacílen 
na celé území ČR, protože nelze pod-
pořit projekty na území hlavního města 
Prahy. Úvěr se splatností nejvýše 20 let 
lze použít na modernizaci obálky domu, 
výměnu zdrojů vytápění a teplé vody 
za ekologické atp.

• Výzva k překládání žádostí je konti- 
nuální do půli roku 2023, resp. do vy-
čerpání zdrojů programu, které jsou 
minimálně ve výši 600 mil. Kč, ale mo-
hou být navýšeny na 2 mld. Kč.

Veškeré další informace naleznete 
na webových stránkách https://sfpi.cz/.

Mgr. Pavlína Toporská
Sekce regionálního rozvoje  

a zahraničních vztahů

Dotační tituly v souvislosti s řešením pandemie  
onemocněním COVID-19 v gesci Ministerstva kultury
AK TUÁLNÍ  PL ÁNY VE STÁDIU PŘÍPRAV

Zachování kulturní infrastruktury v ČR a minimalizace dopadů pandemie onemocněním COVID-19 – to byly a stále jsou hlav-
ní cíle jednání na Ministerstvu kultury v posledních měsících. Je téměř již klišé dodávat, že právě kultura s cestovním ruchem 
jsou nejpostiženějšími současnými oblastmi. A je třeba zdůraznit, že ani další vývoj a budoucnost nejsou jasné. Vždyť jen jaké 
byly „běžné“ výdaje měst a obcí v oblasti kultury a jejího zachování, natož jaké budou muset být nyní, kdy téměř polovina ku-
příkladu divadelní sezóny uplynula bez jediného představení. 
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organizací a v Programu na zajištění re-
gionální kulturní infrastruktury v oblasti 
performativního umění a kulturního dě-
dictví. Je nezbytné doplnit, že osobní jed-
nání stále probíhají jak na úrovni Svazu, 
tak na úrovni mimosvazové, včetně jed-
nání se zástupci některých měst a obcí či 
pořadatelů různých akcí. 

Krátce k obsahu  
a předpokládanému výdaji  
v jednotlivých programech 

Program kulturních aktivit by se měl do-
tknout nezřizovaného segmentu kultur-
ního sektoru, který obsahuje mj. nezávis-
lá divadla, divadla a festivaly pohybové-
ho a tanečního umění, muzejní a galerijní 
činnosti i řadu hudebních projektů. Mini-
sterstvo kultury si je vědomo, že dopady 
jsou zacíleny i na aktuální situaci samot-
ných umělců, ale i celou řadu souvisejí-
cích profesí (příkladem lze uvést produkč-
ní, techniky, osvětlovače, kulisáky, našep-
távačky atd.). V této oblasti často absen-
tuje jakákoliv finanční rezerva, neboť 
řada subjektů nefunguje za účelem zisku. 
Dle odhadů by pro tuto oblast bylo třeba 
zhruba 440 mil. Kč.

Program na podporu zpřístupňování 
umění prostřednictvím digitálních mé-
dií vzniká zejména z důvodu naprosté-
ho zastavení možnosti tvůrců v sektoru 

kultury uplatnit a realizovat svou pro-
dukci. Je proto navrhováno zřízení nové-
ho programu, jenž by sloužil jako nástroj 
podpory tvůrčí činnosti a tvorby nových 
uměleckých obsahů ve virtuálním pro-
středí, kdy se umělci a organizace adap-
tují na zcela novou situaci.

Otázka posílení příspěvku na provoz pří-
spěvkových organizací se jeví jako na-
prosto zásadní, až životní, avšak co do to-
hoto programu pouze ve směru těch 
příspěvkových organizací, jež jsou zřizo-
vány Ministerstvem kultury. Je diskutová-
no navýšení kapitoly ve státním rozpoč-
tu. Předběžné vyčíslení výpadku výnosů 
z hlavní činnosti u 29 takových organi-
zací v ročním průměru činí 34–36 mil. Kč 
týdně.  

V oblasti zajištění regionální kulturní 
infrastruktury v oblasti performativní-
ho umění a kulturního dědictví je cí-
lem udržení páteřní sítě kulturních zaří-
zení, jež poskytují veřejné kulturní služ-
by po celém území ČR. Obsah podpory je 
zvažován na krytí vynaložených nákladů 
organizace u zrušených a pozastavených 
projektů, které vycházejí z vyhlášení nou-
zového stavu a omezení zpřístupňování 
těchto organizací. Ministerstvem kultu-
ry je v rámci jejich odhadu pro odvrácení 
úpadku dotčených organizací dostačují-
cích 140 mil. Kč s tím, že je předpokládá-

na spoluúčast ze strany zřizovatele. Do-
tace je zvažována až do krytí 70 % celko-
vých nákladů.

Nad rámec schváleného  
rozpočtu je požadována  
více než miliarda

Závěrem je možné říci, že celkový objem 
požadovaných prostředků nad rámec 
schváleného rozpočtu v oblasti kultu-
ry pro rok 2020 činí 1160 mil. Kč, z čehož 
440 mil. Kč je zvažováno na samostatné 
výběrové řízení v Programu kulturní akti-
vity, 30 mil. Kč je zvažováno na Program 
zpřístupňování umění prostřednictvím 
digitálních médií, 300 mil. Kč na navýše-
ní příspěvku na provoz a 390 mil. Kč bu-
de cíleno na podporu regionální kulturní 
infrastruktury.

Svaz se po celou dobu intenzivně snaží 
vyjednávat co nejlepší podmínky pro ob-
ce a města tak, aby byly zmírněny dopa-
dy, s nimiž celá společnost nyní bojuje. 
V dohledné době by již měly být jednot-
livé dotační tituly ze strany Ministerstva 
kultury vypsány a zveřejněny, proto sle-
dujte mj. i webové stránky www.mkcr.cz.  
O dalším průběhu vás budeme informo-
vat.

Mgr. Alena Klimtová, DiS.
Legislativní a právní sekce

Evropský týden udržitelného rozvoje  
se uskuteční na podzim
Již tradiční Evropský týden udržitelného rozvoje se podobně jako řada dalších akcí v letošním roce z důvodu pandemie 
uskuteční v náhradním termínu, a to ve dnech 20.–26. září 2020. Pořadatelé souvisejících workshopů, seminářů, výstav 
apod. mohou své akce přihlašovat od 30. května v průběhu celého léta. 

Evropský týden udržitelného rozvoje (zkrá-
ceně ETUR) je celoevropská iniciativa, která 
se od roku 2015 koná i v ČR. Snaží se zají-
mavým a srozumitelným způsobem přiblí-
žit občanům myšlenku udržitelného rozvo-
je. Přestože se s tímto pojmem v poslední 
době poměrně často setkáváme, ne všem 
musí být zcela jasné, co se za ním skrývá. 
Ve zkratce můžeme udržitelný rozvoj vy-
světlit jako snahu o zachování přírodního, 
kulturního, hmotného a duchovního bo-
hatství v takové míře, aby ho mohli naši 
potomci využívat stejně dobře jako my.

Evropský týden udržitelného rozvoje je 
tvořen nejrůznějšími semináři, worksho-
py, konferencemi, dny otevřených dveří, 

výstavami, filmovými promí-
táními a dalšími akcemi. Jejich 
pořadatelé mohou své akce 
přihlašovat v průběhu celého 
léta (30. 5.–20. 9.) a zahrnout je 
tak do programu. Podmínkou 
pro zahrnutí akce do progra-
mu je to, aby byla zaměřena 
alespoň na jeden ze tří pilířů 
udržitelného rozvoje (sociální, ekonomic-
ký či environmentální) a aby neměla čis-
tě výdělečný charakter. Dále by akce měla 
mít přesah v rámci širší perspektivy udrži-
telného rozvoje. 

Program bude probíhat po celé ČR i v 
dalších evropských zemích. V minulých 

ročnících mohli zájemci na-
vštívit například akce konané 
v národních parcích, geopar-
cích, zapojily se rovněž školy, 
knihovny a další pořadatelé.

Podrobnější informace na-
jdete na webových stránkách 
www.tydenudrzitelnosti.cz. 

V případě dotazů můžete také kontakto-
vat Mgr. Barboru Hirschovou z Minister-
stva životního prostředí, e-mail: barbora.
hirschova@mzp.cz , telefon: 267 122 127.

Ing. Barbora Láníčková
Sekce regionálního rozvoje  

a zahraničních vztahů
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Projekt ESO spouští nový akreditovaný program  
na téma krizového řízení

Pokud nám situace okolo pandemie ko-
ronaviru COVID-19 v době, kdy se takřka 
zastavil svět, něco ukázala, tak je to právě 
nutnost znát veškeré aspekty krizového 
řízení. V době relativního klidu bývá ta-
to problematika opomíjena v duchu jiné, 
„prioritnější“ agendy. V krizových situa-
cích, ať to jsou povodně či pandemie, jsou 
však veškeré informace a vědomosti z této 
oblasti nedocenitelné. Jednat se musí lec-
kdy v řádu minut a na nastudování veške-
rých procesů není čas. 

Projekt ESO připravil nový akreditova-
ný vzdělávací program s názvem Krizo-
vé řízení na úrovni obce. Tento program 
je určen pro úředníky a vedoucí úřední-
ky obcí, kteří vykonávají agendu v oblasti 

krizového řízení. „Zaměstnanci obce zařa-
zení do obecního úřadu musí znát postave-
ní starosty obce v systému krizového řízení 
a jsou povinni plnit veškerá opatření přijí-
maná starostou. Pokud jsou zařazeni do kri-
zových štábů, povodňových komisí nebo 
jiných orgánů, musí plnit své povinnosti 
v těchto orgánech. Rovněž jsou povinni do-
držovat vnitřní předpisy týkající se např. po-
žární ochrany nebo ochrany před povodně-
mi a měli by znát činnosti při ohrožení tero-
ristickým útokem,“ uvedl Karel Malinovský, 

který provede celým 
kurzem, jehož součás-
tí budou praktické pří-
klady využití současné 
legislativy při řešení 
mimořádných událostí 
a krizových situací. 

Karel Malinovský je 
odborníkem na slovo 
vzatým. Jako tajem-
ník Bezpečnostní rady 
a Krizového štábu kra-
je za dobu své působ-
nosti řešil celou řadu 
mimořádných a kri-

zových situací, které vedly ke svolání kri-
zového štábu kraje. Nejčastěji to byly po-
vodně, ale bylo tomu tak i v případě roz-
sáhlých požárů průmyslových objektů ne-
bo skládek odpadů, při sněhové kalamitě 

a rozsáhlém výpadku dodávky elektrické-
ho proudu, při známém výbuchu munič-
ního skladu ve Vlachovicích, při metano-
lové aféře, při výskytu afrického moru  
prasat a naposledy v tomto roce při vyhlá-
šení nouzového stavu v souvislosti  
s COVID-19.

V rámci kurzu budou účastníci seznáme-
ni se základními povinnostmi starosty ob-
ce podle krizového zákona a zákona o IZS 
a jejich realizaci v praxi, povinnostmi obec-
ních úřadů a obecních úřadů s rozšířenou 
působností. Účastníci se v kurzu dále do-
zví nezbytné informace týkající se činností 
a fungování povodňových komisí, bezpeč-
nostních rad a krizových štábů od nejvyš-
ší úrovně až po úroveň obcí. Zároveň také 
kurz nabídne informace související se za-
jišťováním obrany České republiky, s pro-
středky pro řešení krizových situací (HZS 
kraje, Správa státních hmotných rezerv), 
využitím zásob a spoustu dalšího. 

První kurzy proběhnou od letošního 
podzimu, a to opět zcela bezplatně. Pro 
více informací sledujte webové stránky 
projektu ESO www.projekteso.cz, kde 
budou průběžně uveřejňovány infor-
mace. 

Ing. Jan Slanec
hlavní projektový manažer projektu

Troubky na Přerovsku 1997, 2010, povodně v roce 2006 a 2010, rozhodování starosty o evakuaci, únik nebezpečné látky, metano-
lová aféra atd… Tyto události kromě toho, že se jedná o mimořádné události různého charakteru, mají jednoho společného jme-
novatele a tím je krizové řízení. 
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Po delší době jsem se dnes byla projít 
s jednou velmi dobrou kamarádkou kon-
činami katastru Mladých Buků, které ne-
mám ještě tak úplně dopodrobna zmapo-
vané a probádané. Je to jedna z činností, 
která mě na starostování baví nejvíc a která 
má dobrodružnou, až objevitelskou kontu-
ru. Nikdy nevíte, co odkryjete, odhalíte, co 
se před vámi vyjeví, jaké otazníky vyvsta-
nou. Prastará úvozová cesta, kdo po ní su-
pěl, táhnouc kárku se dřevem, a kam? Proč 
je vyrytá jako jizva po starém zranění tak 

hluboko v terénu? Odkud se vzal šutr ved-
le cesty a kdo ho tam dovlekl? Staré cesty 
oživují staré příběhy a s nimi i naše kořeny 
a historii. Samozřejmě, že díky přestřižení 
vazeb po odsunu německého obyvatelstva 
nemůže jít o naše vlastní rodinné kořeny 
a historii, ale díky svému blízkému vztahu 
k obnově památek, hřbitova, zapomenu-
tých koutů tu sounáležitost nějakým způ-
sobem cítím, nemluvě o tom, že od konce 
války uplynulo již 75 let a v Mladých Bu-
kách vyrůstá již čtvrtá generace „osadníků“ 
a ti již zapustili svou kořenovou soustavu 
pod místní červenici velmi pevně. 

Každý starosta (starostka) má, lidově řeče-
no, nějakou svou úchylku, vášeň, ambici. 
Mou úchylkou, doufejme v pozitivním slo-
va smyslu, jsou právě historické zapome-
nuté pěšiny, polňačky a lesní cesty vedou-
cí pouze zdánlivě odnikud nikam – snovou 
krajinou prodchnutou všemi odstíny zele-
ně od hráškově rozjařených mladých bučin, 
přes dramatickou khaki popadaného jeh-
ličí, až po temnou zeleň konvalinek připo-
mínající žabinou zarostlou lesní tůň. Nej-
prve si hledám v mapách, pátrám po pro-
pojkách, zkratkách „mámopudemetudy“, 
východiscích a cílech, které dnes už třeba 
neexistují nebo ztratily někdejší význam. 
Cesty ve vlastnictví městyse jsou v geosys-
tému vyznačeny červeně, a možná i proto 
mi připomínají tepny, žíly a oběhové sché-
ma vesnice. Mimochodem, ten výraz „obě-
hové“ myslím doslova, protože milovníci 
čerstvého vzduchu si tyto trasy často na-
cházejí třeba právě na běhání. 

Ale zpět k dnešní trase. Jedna krásná, vy-
šlapaná, ale postupně v přírodě mizející 
směřující kolem jízdárny k polozapomenu-
tému křížku, nás očarovala. Krkonošskou 
květenou bující louky vás přenesou rázem 
do starých časů. Civilizace je coby kame-
nem dohodil, a přesto nejsou její znám-
ky skoro patrné. Snad jen sloupy vysoké-

ho napětí svědčí o tom, že jste neztratili 
pojem o čase, nepřekročili bludný kámen 
a neocitli jste se v jiném století. A právě 
u toho křížku jsem s sebou na chvíli prašti-
la do trávy a nedbaje varování alergologa 
jsem popustila uzdu své obrazotvornosti 
a představila si poutníky na zdravotní pro-
cházce do sousedních Janských Lázní, po-
křikující rošťáky s napůl ukousnutou sva-
činou v ruce – tahle cesta zcela jistě stojí 
za obnovení, opravu a zmrtvýchvstání. Už 
v minulých letech se nám podařilo obnovit 
dvě staré polňačky s unikátním výhledem 
na Rýchory, Černou Horu i Mladé Buky a ty 
se za pouhých pár let staly populárním 
útočištěm zamilovaných, pejskařů a výlet-
níků všeho druhu. 

Cesty mají neuvěřitelný význam pro zdra-
vou fyzkulturu celé krajiny – naší krkonoš-
ské krajiny, která je jedinečná, rozmanitá 
a cenná. Na cestách se lidé potkávají, mluví 
spolu, zdraví se, chodí za rodinou a přáte-
li. Cesty pro mě znamenají síť, komunikaci, 
spojení, směřování a přes všechnu byrokra-
cii a práci s někdy komplikovanými právní-
mi případy i lidmi, smysl mé práce. Motto 
I CESTA JE CÍL platí pro mě osobně stoná-
sobně. 

Mgr. Lucie Potůčková, starostka
Mladé Buky

Cesty a pěšiny vyprávějí, pečujme o ně
I když se to ode mě asi očekává, nebudu dnes vůbec psát o Covidu a pandemii a raději nechám tento problém odborníkům. 
Ráda bych vhodila na list pár vět o úplně jiném tématu. O tématu, které bude svým způsobem v této době kouzelně obyčej-
né – chci dnes psát o cestách a pěšinách. 
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Z důvodu vládní podpory 
živnostníků v době korona-
virové pandemie, násled-
kem kterých došlo ke škr-
tům v obecních rozpočtech, 
a z důvodu nevyhlášení či 
škrtů v národních a kraj-
ských dotacích bylo vede-
ní města Osečná donuce-
no po dlouhých diskuzích 
a hledání alternativních ře-
šení přistoupit ke zrušení re-
alizace mnoha připravovaných akcí.  

Když jsme měli přistoupit k rozhodnutí, co 
tzv. škrtneme, bylo nám to zatěžko. Honí 
se vám v hlavě tolik věcí. Ale nebylo zby-
tí. Po důkladném zvážení jsme ve vede-
ní města došli k závěru, že zrušíme mezi 
prvními opravu místních komunikací v uli-
ci K Pramenům z důvodu omezení alokace 
dotační podpory z krajského rozpočtu v le-
tošním roce a opravu komunikace v ulicích 
U Potoka, Horní a Dolní selská po výstavbě 
splaškové kanalizace z důvodu nevyhlášení 
národního dotačního titulu pro tento rok. 
V prvním případě se jednalo o vysoutěže-
nou cenu projektu za 1 315 375,27 Kč s DPH 
a v druhém případě náklady na projekt činí 
3 332 000 Kč s DPH. Bez finanční podpory 
jsou tyto akce bez jakýchkoliv pochybností 
nad možnosti města.

Další škrt jsme byli nuceni udělat v plá-
nované revitalizaci odstavné plochy pro 
osobní vozidla v Kundratické ulici, a to 
z důvodu nevyhlášení národního dotač-
ního titulu pro tento rok. Předpokláda-
né náklady na projekt byly sumarizovány 
na 3 343 000 Kč s DPH. I v tomto případě 

nám nezbylo než dojít k jasné-
mu závěru – bez finanční pod-
pory je tento projekt nad mož-
nosti města.

A museli jsme škrtat, chtě ne-
chtě, dále. Mezi dalšími škrty 
tak je oprava střechy lodě kos-
tela sv. Víta. Tato oprava před-
pokládá velkou finanční nároč-
nost a byť oprava této stavby 
není podstatná pro zachová-

ní občanské vybavenosti, je podstatná pro 
zachování naší historie. Všichni jistě ví, že 
oprava takových staveb je více než nároč-
ná, ale současně všichni ví, jaké to je, dívat 
se na to, jak něco opravit nelze. Nebylo ale 
na výběr. Další škrt byl učiněn.

Zatím jsme však neskončili. V první vlně škr-
tů byla rovněž pozastavena příprava pro-
jektu na instalaci vzduchtotechniky – nuce-
ného větrání s rekuperací odpadního tepla 
včetně chlazení v objektu ZŠ a MŠ Osečná, 
která je připravována ze Státního fondu ži-
votního prostředí, kdy celkové náklady pro-
jektu činí 8 399 820 Kč a vlastní zdroje by tak 
dosáhly výše 4 214 692 Kč. Toto bychom si 
nyní vskutku nemohli dovolit.

Neškrtali jsme ale pouze  
investiční akce

Nezrušili jsme ale jen investiční akce. Si- 
tuace nás donutila sáhnout i ke zrušení ak-
cí sportovně-kulturních, nuž, škrtali jsme 
dál, byť s hořkostí. Kupříkladu do sou-
časnosti se nekonala akce Lázeňská láv-
ka, Pouť sv. Víta a hasičská soutěž o pohár 
starosty města Osečná, naše tradiční akce. 

Nekonaly se ani akce místních sportovců, 
důchodců a dalších spolků, přičemž řa-
da z nich má dlouhou historii a tradici. Nic 
naplat. 

Jako starosta města jsem následně o na-
šich krocích dne 31. května tohoto roku 
musel informovat naše občany. Věřte, ne-
bylo to s lehkým srdcem. V našem vede-
ní města víme a plně si uvědomujeme, jak 
se řada občanů na tyto projekty těšila, jak 
byli v očekávání, že se zlepší jejich okolí, 
jejich životy. Ale nedá se nic dělat, v tuto 
chvíli musíme konat takto, pokud chceme 
ctít povinnost jednat s péčí řádného hos-
podáře. Neházíme však tzv. flintu do žita. 
V průběhu roku uvidíme, jak se bude fi-
nanční situace města vyvíjet, a podle toho 
budeme pružně reagovat. Již teď je ale jis-
té, že v období od ledna do června tohoto 
roku jsme oproti minulému roku obdrželi 
částku na daních menší o 904 959,34 Kč,  
tj. o 9,3 %. Dále jsme doposud nezazna-
menali, že by byly vyhlášené slibované 
nové dotační tituly na opravu obecního 
majetku. V průběhu roku je skoro jisté, že 
příjem daní se nebude zvyšovat. Slibova-
ná kompenzační částka 1200 Kč na obča-
na je určitě pak částečnou náplastí do na-
šich rozpočtů a vhledem k tomu, že město 
Osečná má zhruba 1100 obyvatel, předpo-
kládáme kompenzovanou částku ve výši 
1 320 000 Kč, což nám aspoň trochu po-
může překonat toto těžké období. Ale ne-
chceme jen zoufat a držíme se hesla, že 
musíme vydržet a vždy hledět dopředu 
s nadějí. Tak snad bude lépe!
 

Jiří Hauzer, starosta 
Osečná

Osečná a kompenzační bonus aneb I my škrtáme
Asi jako mnoha dalších obcí i nás se kompenzační bonus výrazně dotkl. Osečná je malé městečko na severu Čech, v Podještědí, 
v krásném a malebném prostředí lesů, luk, pastvin a rybníků. Po jaru tohoto roku, jež nám dalo zabrat, jsem musel jako starosta 
města spolu se svými spolupracovníky ve vedení města zasednout a začít přemýšlet o tom, co bude dál. 
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Z jednání Výkonného výboru CEMR
Dne 26. června 2020 se uskutečnilo jednání Výkonného výboru Rady evropských obcí a regionů, který je nejvyšším výkon-
ným orgánem této střešní asociace sdružující na 50 národních asociací místních a regionálních samospráv. Své zastoupení 
ve Výkonném výboru CEMR má také Svaz v osobě starostky Mladých Buků Lucie Potůčkové, která je místopředsedkyní  
CEMR pro region střední Evropy.

Pandemie COVID-19 ovlivnila také způsob 
fungování CEMR, které se od března přesu-
nulo do on-line prostoru. Nejen jednání ex-
pertních skupin, ale také jednání statutár-
ních orgánů využívají digitálních technolo-
gií, které sice ne vždy fungují bezchybně, 
ale přesto umožňují pokračovat v činnosti 
téměř bez omezení. Naopak došlo k větší-
mu zapojení členských asociací, především 
těch, které nemají stálé zastoupení v Bru-
selu a musely dosud na jednání cestovat. 
Sekretariát CEMR se rozhodl, že do budouc-
na bude využívat mnohem více on-line 
jednání a webinářů, které šetří čas, finance 
a v neposlední řadě i životní prostředí. 

Starostové a zástupci regionálních samo-
správ na historicky prvním on-line jedná-
ní Výkonného výboru CEMR se především 
věnovali aktuální situaci související s pan-
demií COVID-19 a jejímu dopadu na člen-
ské země EU a především na samosprávy. 
S evropskou komisařkou pro kohezi Elisou 
Ferreirou diskutovali o nových návrzích 

Evropské komise zaměřené na oživení 
ekonomiky po odeznění pandemie. 

Prezident CEMR Stefano Bonaccini zdůraz-
nil, že místní a regionální vlády čelí v dů-
sledku krize obrovským fiskálním ztrátám 
a politika soudržnosti 
musí být nástrojem pro 
řešení ekonomické krize 
způsobené epidemií  
COVID-19.

Zároveň to ukazuje, že 
koheze má význam ne-
jen, pokud jde o vyrov-
nání územních rozdílů, 
ale také je nástrojem pro 
řešení náhlých krizí, jako 
je tato. Komisařka Elisa Ferreira zdůrazni-
la, že Evropská komise reagovala balíčkem 
okamžitých opatření, jako bylo využití 
prostředků z Fondu soudržnosti, uvolnění 
pravidel státní podpory nebo odbloková-
ní miliard eur nouzových fondů pro zdra-

votnické vybavení a podporu podniků. 
Následný balíček Next generation EU zase 
obsahuje sadu návrhů pro oživení ekono-
miky v dlouhodobé perspektivě. V této 
souvislosti Výkonný výbor schválil sta-
novisko CEMR k ekonomickým dopadům 

pandemie COVID-19. 

Výkonný výbor dále od-
souhlasil stanovisko  
CEMR k Zelené dohodě 
– ambicióznímu balíčku 
opatření EU na dekarbo-
nizaci evropské ekonomi-
ky, který se týká celé řady 
oblastí od oběhového 
hospodářství po mobili-
tu. Toto stanovisko tvoří 

základ úsilí CEMR v oblasti obhajoby vůči 
orgánům EU v této otázce.

Mgr. Gabriela Hůlková
Sekce regionálního rozvoje  

a zahraničních vztahů

Norské fondy opět podpoří širokou škálu aktivit,  
zapojit se mohou i města a obce
Až do června 2021 nebo do vyčerpání prostředků je možné žádat o prostředky v rámci otevřené výzvy Fondu pro bilaterál-
ní vztahy, který funguje v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska, zkráceně tzv. Norských fondů. Výzva je zaměřena na 
poměrně širokou škálu aktivit mezi českými subjekty (včetně měst a obcí) a jejich partnery z Norska. Další oblastí aktuálně 
podporovanou z Norských fondů je zlepšení postavení Romů a jejich začlenění do společnosti.

Fond pro bilaterální vzta-
hy byl založen pro rozvíjení 
spolupráce mezi subjekty 
z ČR, Norska, Lichtenštejn-
ska a Islandu. Tato výzva 
je zaměřena na spoluprá-
ci subjektů z ČR a Norska, 
partneři z Lichtenštejnska či 
Islandu mohou být zapoje-
ni pouze v případě, bude-li 
současně zapojen i norský 
partner. Plánované aktivi-
ty musí sloužit k posílení vzájemných vzta-
hů mezi ČR a Norskem. Podpořeno může 
být například pořádání workshopů, seminá-
řů, konferencí, dále studijní cesty, sběr dat, 
výměna odborníků, tvorba publikací a další. 
Pro aktuální výzvu bylo vyčleněno více než 

8 milionů korun. Maximální 
výše grantu je 20 000 eu-
ro, z Fondu bude pokryto 
100 % způsobilých výdajů.

Další dvě výzvy jsou za-
měřeny na oblast zlepše-
ní postavení Romů a jejich 
začleňování do společ-
nosti. Konkrétně se jedná 
o Podporu romských plat-
forem v krajích a na místní 

úrovni (finanční alokace více než 22 mil. Kč)  
a Budování kapacit romských poradců (fi-
nanční alokace více než 33 mil. Kč). Cílem 
obou výzev je vytvořit taková opatření, 
která pomohou aktivizaci Romů, podpoří 
integraci romské menšiny a posílí fungová-

ní integrace na místní a regionální úrovni. 
Oprávněnými žadateli jsou zde nestátní ne-
ziskové organizace, obce se mohou zapo-
jit v roli partnera projektu. Žádosti je mož-
no podávat do 30. listopadu 2020. Projekty, 
podpořené v rámci těchto výzev, přispějí 
například ke zlepšení soužití Romů s větši-
novou společností, k posílení a rozšíření sí-
tě romských poradců, umožní pořádání se-
minářů a workshopů a dalších aktivit. 

Podrobnosti k výzvám a další informace 
o Finančním mechanismu EHP/Norsko na-
jdete na www.eeagrants.cz. 

Ing. Barbora Láníčková
Sekce regionálního rozvoje  

a zahraničních vztahů
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Právní poradna v současné době funguje již třetím rokem a v databázi je přibližně  
2800 dotazů a odpovědí. Připomínáme, že každá členská obec má možnost mít  
až 11 individuálních přístupů. Chod právní poradny hradí v rozsahu pěti dotazů roč-
ně na každou členskou obec (dosavadní průměr) Svaz. Veškeré odpovědi jsou stále 
upravovány, odpovídají aktuální legislativě. Hledejte na www.poradnaproobce.
cz nebo na stránkách Svazu www.smocr.cz. V průběhu roku 2019 zavedla také no-
vé služby – byla propojena s texty právních předpisů a novinkou jsou také automatic-
ké dokumenty (zatím vzory několika obecně závazných vyhlášek, smluv a záměrů). Aktuálně 
Poradnu pro obce využívá více než 3000 obcí a dobrovolných svazků obcí.

Zeptali jste se...
Povinnost zkoušky odborné způsobilosti u úředníka obce –  
co je vyžadováno? 
Výkon funkce úředníka územně samosprávného celku uvedené-
ho v ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní 
odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, 
vyžaduje prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Právě v usta-
novení § 1 výše zmíněného zákona je obsažen výčet správních 
činností, které smí vykonávat pouze úředník, jež se prokazuje 
zvláštní odbornou způsobilostí, a mezi nimi je také právě sprá-
va matriky a evidence obyvatel, přičemž povinnost zvláštní od-
borné zkoušky úředníka, který vykonává správní činnost v oblasti 
matriky a evidence obyvatel stanovuje také zákon č. 301/2000 Sb.,  
zákon o matrikách, a zákon č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci 
obyvatel. V těchto zákonech je mj. stanoveno, že správní čin-
nost, k jejímuž výkonu se vyžaduje prokázání zvláštní odborné 
způsobilosti, je možné výjimečně vykonávat i bez zvláštní od-
borné způsobilosti, avšak nejdéle po dobu 18 měsíců po vzniku 
pracovního poměru k územně samosprávnému celku nebo ode 
dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jehož výkon je prokázání 
zvláštní odborné způsobilosti předpokladem, pokud se tak ne-
stane, úředník bude muset být převeden na jinou činnost, a sice 
takovou, pro kterou předpoklady splňuje. 
Shrneme-li výše uvedené, tak ano, je nutné, aby úřednice vyko-
návající tyto činnosti měla certifikát splnění zkoušky odborné 
způsobilosti. Jestliže by se jednalo o nově přijatou úřednici, tak 
je nutné zkoušku do 18 měsíců od přijetí do zaměstnání složit.

Je možné ustanovení § 39 odst. 3 zákona o obcích, tj. tzv. 
krátkodobý pronájem, použít pro stejnou osobu opakova-
ně, tzn. uzavřít smlouvu o krátkodobém pronájmu se stejnou 
osobou na dalších 29 dní bez vyvěšení záměru? 
Má-li pronájem nemovité věci bezprostředně navazovat 
na předchozí krátkodobý pronájem, pak je nepochybné, že je 
zapotřebí záměr zveřejnit. Prodlužování nájmu vždy o 29 dní (či 
jakoukoliv jinou dobu, která ovšem v souhrnu překročí 30 dnů) 
lze totiž v takovém případě vnímat jako účelové obcházení zá-
konné povinnosti. 
Má-li však dojít k pronájmu nemovité věci na dobu kratší než  
30 dní a poté na dalších 29 dní po uplynutí určité doby (kupříkla-
du za několik měsíců, mezi dílčími nájemními smlouvami nesmí 
být přímá souvislost), a to na základě nové nájemní smlouvy, pak 
máme za to, že záměr zveřejnit zapotřebí není – doporučujeme 
ovšem v tomto ohledu postupovat opatrně, aby takové jednání 
nebylo hodnoceno jako obcházení zákona. V případě pochybnos-
tí o správnosti postupu tedy doporučujeme záměr zveřejnit.

Který orgán obce schvaluje koncept zápisu do kroniky obce?
Zákon o obcích ani zákon o kronikách obcí nestanovují, který 
orgán obce je příslušný ke schválení zápisů (resp. jejich obsahu). 
Podle zákona o kronikách obcí o obsahu zápisu rozhoduje obec. 

Je zřejmé, že se jedná o samostatnou působnost obce, tudíž 
daná pravomoc spadá do zbytkové pravomoci rady či starosty 
v případě obcí, kde není rada volena.

Obec vydala rozhodnutí o prominutí místního poplatku. Je-
den ze subjektů však již poplatek zaplatil. Jaký je postup pro 
vrácení místního poplatku?
V rámci rozhodnutí o prominutí místního poplatku nebo jeho 
části není na překážku, pokud již ze strany některých subjektů 
došlo k úhradě tohoto místního poplatku. Zákon o místních  
poplatcích sice speciální úpravu neobsahuje, nicméně lze vy- 
užít právní úpravu daňového řádu. Z pohledu poplatníka se jed-
ná o přeplatek. Ten může být vratitelný nebo může být využit 
k úhradě jiných dlužných místních poplatků.
Jedná-li se o vratitelný přeplatek, pak by měl poplatník požádat 
správce poplatku o vrácení tohoto přeplatku, to by mělo být pro-
vedeno do 30 dnů od podání žádosti. V žádosti by měl poplatník 
uvést především platební a identifikační údaje. Doporučujeme tedy 
kontaktovat příslušného poplatníka např. telefonicky nebo e-mai-
lem s tím, že mu vznikl z důvodu plošného prominutí místního po-
platku přeplatek, o jehož vrácení by si měl písemně požádat.

Je možné, aby zastupitelstvo obce svým usnesením zakázalo 
požívání alkoholických nápojů na veřejném místě před pro-
dejnou potravin?
Samotné usnesení zastupitelstva není dostačující formou. Za-
stupitelstvo obce však může schválit vydání obecně závaz-
né vyhlášky ve vztahu k úpravě záležitostí veřejného pořád-
ku na veřejných prostranstvích. K těmto tématům, které může 
obec zakázat nebo omezit, patří mj. konzumace alkoholu, zákon 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek pak 
obsahuje výslovné zmocnění obce obecně závaznou vyhláškou 
zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném 
místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo 
akce přístupná osobám mladším 18 let. V rámci obecně závazné 
vyhlášky je nezbytné náležitě specifikovat veřejné prostranství, 
kterého se má zákaz týkat – ideálně nejen slovním popisem, ale 
též grafickým znázorněním v příloze, zejména jedná-li se o složi-
tě popsatelné místo (nejde o jednu ulici, náměstí apod., ale např. 
jen o určitou část veřejného prostranství před prodejnou).

Je možné na dětských akcích, typu dětský den, den rodičů 
s dětmi apod., podávat 10° pivo?
Nikoliv. Na akcích určených pro osoby mladší 18 let je zakázáno 
prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, tj. nápoje obsahující 
více než 0,5 % objemových ethanolu. Pokud je tedy akce určena 
pro děti (např. dětský den), pak na ni nelze prodávat alkoholické 
nápoje, a to ani 10° pivo.

odpovědi zpracovala KVB advokátní kancelář
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Připomínkujeme
V červnu 2020 jsme připomínkovali především:

Vyhodnocení strategie prevence kriminality

Předkládá Ministerstvo vnitra, na Svazu připomínkuje Claudie Varhol
Předložený materiál předpokládá, že dojde k posunu termínu pro předložení nové Strategie prevence kriminality (dále jen „Strate-
gie“) na následující období. Vzhledem k tomu, že v kontextu Strategie zpracovávají strategický dokument v oblasti prevence krimina-
lity také města a obce, Svaz požádal, aby se shodný posun termínu pro předložení nových strategií vztahoval také na města a obce.

Krizový akční plán cestovního ruchu 

Předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj, na Svazu připomínkuje Alena Klimtová
Svaz upozornil, že snížení DPH ve službách cestovního ruchu je nutné dále konzultovat. Pokud dojde ke snížení DPH, je zapotřebí na-
stavit pro obce jiné garance, dle kterých nedojde ke snížení jejich příjmů, viz problematika „kompenzační bonus“ atd. Svaz také po-
žadoval, aby stát i prostřednictvím podpory DMO napomohl k rozvoji regionálního cestovního ruchu a aby podporu zamířil propor-
cionálně a nikoliv jen do soukromého/podnikatelského sektoru.

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027

Předkládá Ministerstvo kultury, na Svazu připomínkuje Alena Klimtová
Svaz upozornil, že u programů VISK a Kulturní aktivity je financování od roku 2016 neměnné a objem financování nerespektuje ani 
inflační vývoj. V tomto ohledu tak fakticky byly dotace sníženy o více než 10 %.  Svaz navrhl navýšení prostředků s tím, že program 
VISK by měl být navýšen na hodnotu min. 60 mil. Kč ročně pro rok 2021 a následně by měl být úměrně navyšován, shodně tak Pro-
gram Kulturní aktivity. Svaz uplatnil požadavek, aby byla průběžná zpráva o plnění koncepce předložena ještě v průběhu roku 2021 
s cílem revize koncepce a implementace celospolečenských změn, které vyvolala mimořádná situace spojená se šířením onemocně-
ní COVID-19 v roce 2020. Svaz navrhl doplnění karty opatření o sjednávání kolektivní a hromadné licence na zpřístupnění knihovních 
fondů v digitální podobě a motivování držitele práv k  dílům, jež nehodlají ekonomicky zhodnocovat, k jejich volnému zpřístupnění 
– realizace – MK, NK – financování 210 000 000 Kč. Jedná se o finanční prostředky na úhradu licence na zpřístupnění děl nedostup-
ných na trhu, jedná se tak o jednu z nejdůležitějších priorit rozvoje služeb systému knihoven.

Zpráva o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2019

Předkládá Ministerstvo práce a sociálních věcí, na Svazu připomínkuje Claudie Varhol
Svaz požádal, aby v koncepci bylo uvedeno, že program Výstavba vylučoval z příjemců obce, které svůj majetek vložily do akciových 
společností, v nichž mají 100% majetkový podíl. Investování dle programu tak bylo umožněno jen do vlastního majetku, proto ně-
které obce nemohly tento a ostatní programy využít, a to i přesto, že měly vše ze stavební stránky připravené. Rovněž opětovně upo-
zornil na problém s vymahatelností práva a nedostatečnou metodickou podporu strážníků městských a obecních policií při jednání 
s lidmi bez domova. 

Dále jsme se zabývali následujícími právními normami:
U těchto návrhů právních předpisů nebyl zjištěn negativní dopad do činnosti měst a obcí.

Výběr z judikatury Nejvyššího správního soudu 

Správní řízení: nicotnost rozhodnutí
Jestliže správní orgán I. stupně postupem 
podle § 87 správního řádu změní či zruší 
své původní rozhodnutí, které však již ne- 
existuje, neboť jej v mezidobí zrušil odvolací 
správní orgán, je takové rozhodnutí správ-

ního orgánu I. stupně nicotné. Nelze proto 
k takovému rozhodnutí přihlížet ani při po-
souzení důvodnosti žaloby na ochranu proti 
nečinnosti správního orgánu (§ 81 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního sou-
du ze dne 17. 2. 2020, čj. 8 Ads 194/2019-27)

Veřejnoprávní smlouvy:  
ochrana práv nabytých v dobré víře
Při přezkumu souladu veřejnoprávní smlou-
vy s právními předpisy se správní orgán za-
bývá ochranou práv smluvní strany naby-
tých v dobré víře (§ 94 odst. 4 zákona  
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve spojení 
s § 165 odst. 7 téhož zákona), a to i v případě 
veřejnoprávní smlouvy, která se ještě nesta-
la účinnou.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 
ze dne 29. 1. 2020, čj. 8 As 50/2018-72)

Zdroj: Sbírka rozhodnutí  
Nejvyššího správního soudu

Informace o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruk-
tury pro prostorové informace v České republice do roku 2020

Návrh vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře 
působící v klinickém veterinárním lékařství

Návrh vyhlášky o územních pracovištích celních úřadů

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za 
rok 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládá-
ní s geneticky modifikovanými organismy a genetickými pro-
dukty, ve znění pozdějších předpisů



Komise navazuje na práci dřívější Komise 
pro životní prostředí a práci Energetické 
komise, které se sloučily v jednu. Komise 
zasedá v pravidelných intervalech a zabývá 
se otázkami v dnešní době více než aktuál-
ními. Jak už název napovídá, jedná se o po-
měrně širokou oblast životního prostředí 
a energetiky, její činnost se týká otázek ko-
munální, ale i celorepublikové, potažmo 
evropské úrovně. Řeší problematiku země-
dělství, využití půdy, lesů, vodních zdro-
jů, obnovitelných zdrojů energie a mnoho 
dalších oblastí.

Předseda
Předsedou komise je Ing. Dan Jiránek, 
primátor statutárního města Kladna, kte-
rý také řadu let působil 
ve vedení Svazu. Je čle-
nem několika pracovních 
skupin při Radě vlády a ji-
ných institucích zastupu-
jících Svaz, aktivně se za-
bývá otázkou obnovitel-
ných zdrojů energie a od-
padovou problematikou. 
Je členem správní rady ČVUT v Praze. Jeho 
vysoce odborný pohled a názor na proble-
matiku životního prostředí a energetiky je 
pro činnost komise velmi přínosný. 

Garant
Garantkou komise je Mgr. Ivana Kutra, 
zaměstnankyně Svazu v Legislativní a práv-
ní sekci. Orientuje se 
na oblast životního pro-
středí a energetiky a také 
dopravy a otázek s těmi-
to okruhy spojenými. Je-
jím úkolem je koordinace 
činnosti komise, komuni-
kace s jejími členy, spo-
lu s předsedou sestavuje program jednání 
komise a připravuje potřebné podkladové 

materiály. Připomínkuje legislativní i nele-
gislativní materiály vztahující se k uvede-
ným oblastem, formuluje odborná stano-
viska. Podílí se na komunikaci s dalšími in-
stitucemi zejména v návaznosti na obdrže-
né podněty z členské základny Svazu, popř. 
na závěry jednání.

Členové s hlasovacím právem
Ing. Dan Jiránek 
primátor statutárního města Kladna
Ing. Olga Dočkalová 
starostka obce Sudice
Martin Hatka 
místostarosta města Letohrad
PhDr. Michaela Havelková, Ph.D. 
vedoucí odb. životního prostředí města 
Nymburk
Ing. Marie Kabátová 
starostka městyse Lhenice
Ing. Ivo Moravec 
náměstek primátora statutárního města 
České Budějovice
Mgr. Martina Protivová 
starostka obce Líšťany
Bc. Robert Stržínek 
starosta města Valašské Meziříčí
Jaroslav Šimanovský 
starosta městského obvodu Severní Terasa, 
Ústí nad Labem
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. 
statutární město Ostrava

Dalších 16 členů má hlas poradní.

Krátce k současné činnosti
Komise se zabývá velkou škálou oblastí. Sa-
mo téma životního prostředí a energetiky je 
velmi široké a komise reflektuje nejen otáz-
ky dlouhodobého charakteru, ale i aktuální 
témata. Soustavně řeší např. problematiku  
tvorby cen v oblasti vodovodů a kanalizací, 
metodiku stanovení vodného a stočného, 
dále otázky budoucího vývoje systémů CZT 

a tepláren, legislativu a problematiku nava-
zující na obnovitelné zdroje energie a jejich 
podporu. Probírá a přijímá stanoviska k vý-
voji zemědělské politiky, aktuálně řeší otáz-
ku nakládání a využití kalů z ČOV. 
Důležitou, a v dnešní době snad i stěžejní, 
oblastí zájmu komise se stává legislativní 
úprava a stav přijímání balíku zákonů v ob-
lasti odpadového hospodářství – zákon  
o odpadech, o výrobcích s ukončenou ži-
votností, o obalech. Intenzivně sleduje tuto 
problematiku a vysílá své zástupce na jed-
nání k navrhovaným změnám. Tématem, 
které rezonuje, je např. třídicí sleva nebo 
zálohování PET lahví. 
Členové komise intenzivně připomínkují 
materiály MŽP ČR, aktuálně např. nový pro-
gram Státní politiky životního prostředí ČR 
2020–2030 s výhledem do roku 2050.
Nadále se komise bude zabývat také zapo- 
jováním Svazu do evropské „zelené politiky“  
a do procesu utváření evropského Green 
Dealu (připomínkování dokumentů vznika- 
jících pod taktovkou Evropské komise). Ev- 
ropská zelená dohoda poskytuje plán s opat- 
řeními, která povedou k přechodu na čisté 
oběhové hospodářství a pomohou obnovit 
biologickou rozmanitost a snížit znečištění, 
což je problematika více než aktuální.

Zastoupení komise/Svazu  
v mezirezortních komisích a jiných  
institucích
Rada pro odpadové hospodářství ČR  
při MŽP
Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Pracovní skupina Rady vlády pro staveb-
nictví
Mezirezortní pracovní skupina pro ochra-
nu klimatu
IROP 2 – PT veřejná prostranství
Řídicí výbor OP Životní prostředí 
Rada Státního fondu životního prostředí 
Pracovní skupina vodárenství (SOVAK)

Další z odborných komisí, které fungují jako poradní orgány Předsednictva Svazu, je Komise životního prostředí a energetiky. 
Připomeňme si, že v letošním roce jsme na stránkách INS již představili činnost i personální složení komisí školské, dopravní, pro 
zahraniční spolupráci, pro kulturu a cestovní ruch a komisi pro sociální věci a zdravotnictví.    

K O M I S E  Ž I VO 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
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Finanční komise,  
5. června 2020, Praha

Členové komise se sešli na náhradním jednání, které bylo odlože-
no z důvodu šíření nákazy koronaviru. Mimořádně se uskutečnilo 
v prostorách Senátu, a to kvůli rekonstrukci Kongresového cen-
tra. Vedl ho předseda Vladislav Vilímec, senátor. Jednání se ta-
ké účastnila výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková. Hlavním 
bodem programu byly finanční dopady současné krize na města 
a obce. Členové komise sdíleli své zkušenosti z jednotlivých mu-
nicipalit a hovořili o možných variantách státní finanční pomoci 
obcím. K této věci komise přijala následující usnesení: 
Finanční komise Svazu doporučuje Předsednictvu, aby velmi důsled-
ně požadovalo po vládě pro všechny obce a města bez rozdílu kom-
penzaci finančních propadů způsobených protikrizovými opatření-
mi vlády – zejména způsobem vyplácení kompenzačních bonusů. 
Komise podporuje kroky a návrhy přijaté v této věci Senátem. Po-
važuje senátní návrh za minimum možných kompenzací pro obce 
a města. Rovněž požaduje zastavení dalších nesystémových zásahů 
do finanční samostatnosti samospráv. 
V neposlední řadě se komise zabývala také snahou o rozšíření 
pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrolu obcí a kra-
jů, která již prošla v Poslanecké sněmovně. Takové snahy změny 
Ústavy je třeba důrazně odmítnout. Členové komise to považují 
za významný zásah do územní samosprávy. Ústavní novelu pro-
jedná Senát.

Komise pro sociální věci a zdravotnictví,  
11. června 2020, Praha

Na červnovém jednání bylo vzhledem k řadě aktuálních témat 
přizváno hned několik hostů. Prvním hostem byla poslankyně 
Olga Richterová, která spolu se svými kolegy seznámila členy ko-
mise s návrhem zákona o podpoře v bydlení. Nad problematikou 
bydlení byla mezi členy komise i přizvanými hosty vedena roz-
sáhlá diskuse, přičemž mimo jiné zaznělo, že problémy v oblasti 
rozvoje bydlení v obcích způsobuje také systém stavebního říze-
ní v České republice. V návaznosti na téma bydlení se členům ko-
mise představila Jana Hanzlíková, která je od letošního roku nově 
náměstkyní pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování mi-
nistryně pro místní rozvoj. Uvedla, že doufá v úzkou spolupráci 
se Svazem při dalším nastavování programů, které Ministerstvo 
pro místní rozvoj pro města a obce vypisuje. Dalším řešeným té-
matem byl návrh novely zákona o sociálních službách a vypořá-
dání připomínek, které Svaz k tomuto návrhu uplatnil. Za Minis-
terstvo práce a sociálních věcí se zasedání komise k tomuto bodu 
zúčastnil David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb a so- 
ciální práce. I přesto, že došlo k řadě konsenzů a některé rozpory 
byly vypořádány, povinnost obcí se spolupodílet na financování 
sociálních služeb v návrhu zákona zůstává. 

Předsednictvo Komory obcí,  
16. června 2020, Praha

Členové Předsednictva Komory obcí se po delší době sešli při 
prezenčním zasedání. Hlavním bodem programu bylo projed-
nání podkladových materiálů na zasedání Předsednictva Svazu. 
Členové byli seznámeni s průběžnou informací o realizaci projek-
tů Svazu a přípravou nového programového období. Větší pozor-
nost věnovali aktuálně projednávané legislativě, a to zejména re-

kodifikaci stavebního práva, novele zákona o sociálních službách 
a odpadové legislativě. Diskutovali i o koronavirové situaci v ČR 
a s tím souvisejícím financování obcí.

Předsednictvo Svazu,  
19. června 2020, Praha

Tři členové Předsednictva byli fyzicky přítomní v Kanceláři Svazu, 
osm připojeno on-line. Tak probíhalo další jednání Předsednictva. 
Jeho průběh byl ale vesměs standardní. Stav členské základny se 
od posledního zasedání nezměnil (stále tedy čítá 2765 členů s po-
čtem obyvatel necelých 8 a půl milionu), pozornost byla tedy hned 
věnována zprávě o hospodaření k 31. březnu. Členové Předsed-
nictva jako vždy obdrželi podrobný rozbor a přehled jak příjmů, 
tak i výdajů v jednotlivých rozpočtovaných položkách, některé by-
ly ještě zvláště okomentovány. Byli upozorněni, že některé výdaje 
byly pozastaveny z důvodu koronavirové pandemie. S potěšením 
pak vzali na vědomí, že členské příspěvky ke dni zasedání byly na-
plněny na 100,6 %. Zprávu o hospodaření Svazu včetně příloh vzali 
na vědomí bez výhrad a doporučili tak učinit i Radě Svazu. 

Jako obvykle následovaly informace o připravovaných a realizova-
ných projektech Svazu, o kterých na stránkách INS pravidelně refe-
rujeme. Připomeňme, že projekt Centra společných služeb byl pro-
dloužen do února 2021, a to se zapojením 72 dobrovolných svazků 
obcí, ostatní plní povinné aktivity dané udržitelnosti. V rámci projek-
tu Efektivní správa obcí z důvodu stále trvající pandemie způsobe-
né virem COVID-19 nebyl v průběhu sledovaného období zrealizo-
ván žádný prezenční vzdělávací seminář. V této souvislosti členové 
Centra edukačních služeb nabízeli pro tuto cílovou skupinu e-lear-
ningové kurzy. Co se týče projektu Strategický rámec Svazu v oblasti 
Smart City, ten byl formálně ukončen a koncem května byla řídicím 
orgánem schválena závěrečná monitorovací zpráva. Na vytvořený 
koncept Smart Česko naváže projekt Smart Česko v praxi, a to pro-
střednictvím tvorby konkrétních návrhů či řešení a projektových 
návrhů přímo pro jednotlivé typy území a také přímo pro vybraná 
města a obce (to vše v oblastech SMART Česko, např. v energetice, 
klimatu, vzdělávání, mobilitě aj.). V současné době je projekt podán 
k vyhodnocení hodnotitelské komisi.  
K dopracování byl Svazu vrácen připravovaný projekt Obec a lo-
kální ekonomika, nyní se čeká na vyhodnocení hodnotitelskou 
komisí a několik otázek je stále i kolem jeho financování. 
Svaz podal rovněž žádost na projekt ke školení zastupitelů na kri-
zové řízení. 
Předseda Svazu požádal, aby na příští jednání byl připraven 
souhrnný materiál o realizovaných i připravovaných projektech 
s informací o jejich přínosech a o vynaložených finančních pro-
středcích. 

Další část programu jednání patřila informacím o průběhu čerpá-
ní v současném programovém období 2014–2020, o vyjednávání 
nového programového období 2021–2017 a o aktivitách v oblas-
ti zahraniční spolupráce (podrobněji jsme čtenáře INS informovali 
v posledních číslech zpravodaje).  
Na poli legislativy byli členům Předsednictva shrnuty informace  
k několika právním normám, o kterých rovněž průběžně infor-
mujeme na stránkách našeho zpravodaje. Byly to: 
• Rekodifikace stavebního práva
• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmín-

kách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změ-
ně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
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způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvise-
jících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozi-
dla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a zákon č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích

• Návrh věcného záměru zákona o zapojení dotčených obcí a je-
jich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládá-
ní radioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povo-
lení provozování úložiště radioaktivních odpadů

• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České re-
publiky a další související zákony

• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, a některé související zákony

• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociál-
ně-právní ochraně dětí, a další související zákony

• Návrh zákona o občanských průkazech
• Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o občanských průkazech a nařízením Evrop-
ského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů to-
tožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných obča-
nům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své 
právo volného pohybu

• Návrh vyhlášky o digitální technické mapě kraje
• Aktualizace měření a hodnocení veřejné správy
• Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně hospodářské 

soutěže

Předsednictvo také vzalo na vědomí informace z jednání pracov-
ních skupin a odborných komisí Svazu a projednalo další změny 
v jejich personálním složení. Přijalo informace o poskytnutých 
záštitách.

Dále uložilo Kanceláři zpracovat žádost o poskytnutí dotace 
MMR v rámci druhé výzvy na podporu nestátních neziskových 
organizací a schválilo poskytnutí členského příspěvku Svazu Ná-
rodnímu centru energetických úspor, z. s.

Dopravní komise,  
24. června 2020, Praha

Přítomní členové komise si po vynucené odmlce stanovili cí-
le a úkoly na další období a poté se zabývali aktuálně projed-
návanou a připomínkovanou legislativou z oblasti dopravy, te-
dy novelou zákona o Policii ČR a Celní správě, novelou zákona 
o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a zákonem 
o podpoře nízkoemisních vozidel. Diskuse byla vedena k tématu 
mýtného na silnicích I. třídy a s tím spojenými otázkami kontrol-
ního vážení nákladních automobilů a navazující problematikou 
vymahatelnosti pokut při spáchání přestupku, zejména za za-
hraničními subjekty. Poměrně závažnou se ukázala oblast řešení 
odstavných parkovišť, kdy je nutné vyřešit majetkoprávní vzta-
hy a ve spolupráci s Policií ČR a ŘSD projednat podmínky vzniku 
a provozu odstavných míst pro velké nákladní automobily. Komi-
se proto doporučila písemně oslovit Ministerstvo dopravy, Mini-
sterstvo vnitra a Policejní prezidium se žádostí o informace k po-
stupu příprav zákonné úpravy kontrolního vážení a ke zřizování 
odstavných parkovišť. Rovněž požádala o vyhodnocení sběru in-
formací a zhodnocení prvního půl roku od zavedení mýta na sil-
nicích I. třídy.

Jednalo se také o rozmachu a stále větší oblibě cyklistiky na na-
šich silnicích, o otázkách spojených s provozem kol i elektrokol, 
o cyklostezkách a jejich významu ve větších i menších městech, 
o dopravních předpisech platných pro cyklisty a prevenci v ob-
lasti bezpečnosti.

Bezpečnostní komise,  
25. června 2020, Praha

Jednání bylo věnováno zejména zkušenostem obcí v době pan-
demie COVID-19. Jako problematické přítomní shledali, že chyběly 
zpracované epidemiologické a pandemické plány, dle kterých by 
bylo možné postupovat. Diskuse byla zaměřena také na problé-
my při distribuci ochranných prostředků, zejména z pohledu prá-
va a účetnictví. Nejasný byl a nadále je také postup při zajišťování 
osob bez přístřeší. Členové komise zmínili důležité podněty, kte-
rým je třeba se na půdě Svazu dále intenzivně věnovat. Klíčová je 
nyní otázka finančních prostředků pro města a obce, kdy propady 
jejich rozpočtů byly v mnoha případech markantní. Dále je nut-
né se zabývat možností podpory dobrovolných hasičů, kteří mají 
ve městech a obcích při mimořádných událostech i krizových situ-
acích velmi důležitou roli. Závěrem přítomní navrhovali a diskuto-
vali vhodná témata k připravované konferenci ke krizovému řízení.
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Výzva MPO k programu COVID – Nájemné.  
Informujte podnikatele ve své obci
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřej-
ňuje Výzvu k programu COVID – Nájem-
né. Žádosti je možné podávat elektronic-
ky přes informační systém dostupný na 
webu MPO – www.mpo.cz. 
Speciální dotační program COVID – Nájem-
né připravilo MPO v reakci na celosvětovou 
pandemii koronaviru. Určen je podnika-
telům, kteří museli kvůli krizovým mimo-
řádným opatřením dočasně uzavřít provo-
zovny pro maloobchodní činnost a posky-
tování služeb zákazníkům v těchto provo-
zovnách.

Krátce:
• Program je notifikován Evropskou ko-

misí.
• Výzvu MPO zveřejnilo 19. června.
• Ověření identity žadatele bude probí-

hat prostřednictvím NIA – elektronic-
ké identity. Podrobnosti naleznete na 
www.eidentita.cz. 

• Všechna potřebná potvrzení a formulá-
ře budou pro žadatele připraveny v in-
formačním systému.

• Maximální výše podpory činí 10 milionů 
Kč pro žadatele.

• Celková alokace činí 5 mld. Kč, která bu-
de v případě potřeby navýšena pro po-
krytí žádostí všech oprávněných žada-
telů. 

Kdo a za jakých podmínek bude moci  
o podporu žádat, naleznete na stránkách 
ministerstva.

zdroj: MPO ČR

Norské fondy podpoří zlepšení postavení Romů  
a jejich začlenění do společnosti
Koncem června 2020 byly z tzv. Norských 
fondů vyhlášeny výzvy zaměřené na za-
čleňování Romů a posilování jejich posta-
vení ve společnosti. O prostředky mohou 
žádat také obce, kraje i hl. město Praha. 
Projekty je možné předkládat po dobu 
pěti měsíců od vyhlášení výzvy.

Ministerstvo financí ve spolupráci v Úřa-
dem vlády ČR vyhlásilo první dvě výzvy. 
Projekty budou podpořeny prostřednic-
tvím Finančního mechanismu EHP/Norsko 
(zkráceně tzv. Norské fondy).

Jedná se o následující výzvy: 
• Podpora romských platforem v krajích 

a na místní úrovni (finanční alokace více 
než 22 mil. Kč)

• Budování kapacit romských poradců (fi-
nanční alokace více než 33 mil. Kč) 

Cílem obou výzev je vytvořit taková opat-
ření, která pomohou v aktivizaci Romů, 
podpoří integraci romské menšiny a posílí 
fungování integrace na místní a regionál-
ní úrovni.
Projekty, podpořené v rámci těchto výzev, 

přispějí například ke zlepšení soužití Romů 
s většinovou společností, k posílení a rozší-
ření sítě romských poradců, umožní pořádá-
ní seminářů a workshopů a dalších aktivit. 
Kromě dvou uvedených výzev je připravo-
vána ještě jedna výzva, zaměřená na tvorbu 
motivačních prázdninových programů a mi-
moškolních aktivit pro romské děti. Tato vý-
zva bude vyhlášena do konce roku 2020.

Více informací o programu a připravova-
ných výzvách najdete na webových strán-
kách Svazu.

Zkuste provozovat informační střediska EUROPE DIRECT  
v období 2021–2025 a získejte až 30 400 eur
Evropská komise v současné chvíli hledá 
partnerské organizace, které budou  
v České republice provozovat informační 
střediska EUROPE DIRECT v období 2021 
až 2025. V případě, že byste měli o provoz 
některého z těchto středisek zájem, lze na 
jeho provoz získat grant ve výši 30 400 eur  
/ jeden rok provozu, a to pro každé stře-
disko.
Tyto finance jsou určeny na provoz infor-
mačního střediska, pořádání akcí a aktivní 
zapojování občanů do dialogu o evrop-
ských tématech. Podporují vlastní publi-
kační činnost včetně tvorby informačních 

materiálů, letáků a infografik. Financují 
konzultační činnost a další aktivity. 

Výzva je určena pro veřejné orgány, ale 
také soukromé subjekty plnící úkoly veřej-
né služby, neziskové organizace, vzdělá-
vací zařízení aj. ze všech regionů České re-
publiky s výjimkou hl. m. Prahy a Středo-
českého kraje, kde je informační činnost 
pokryta pražským Evropským domem. 
Předkládat nabídky je možné až do  
15. října 2020.

Veškeré další informace naleznete na webo-
vých stránkách Zastoupení Evropské komise 
v České republice.
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Cesta za znovuobjevením Genia loci 
PUTOVNÍ SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA „MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN“
Co má společného márnice u Žlutic, pražská náplavka, vlako-
vé nádraží v Přibyslavi či Lomnický pivovar? Všechna tato místa 
dostala druhou šanci a jejich příběh naleznete mezi 118 pro-
měnami, pro které můžete online hlasovat v soutěži Má vlast 
cestami proměn s podtitulem Příběhy domova. 12. ročník byl 
slavnostně zahájen v sobotu 20. června na pražském Vyšehra-
dě, kde bylo také možné poprvé na jednom místě vidět výsta-
vu všech přihlášených proměn. Výkonná ředitelka Svazu Radka 
Vladyková byla u toho.

Slavnostní zahájení putovní soutěžní výstavy si i přes deštivý  
den opět zachovalo svou již tradiční noblesu. Odpoledne se 
neslo v duchu 200. výročí narození Boženy Němcové a 210. vý-
ročí narození Karla Hynka Máchy, a tak není překvapením, že 
jste v sobotu na Vyšehradě mohli potkat dámy v odvážných 
kloboučcích a elegantních šatech a pány, kteří si mezi vystave-
nými panely s obrázky proměn gentlemansky vykračují v oble-
cích. Program byl nabitý hudbou, tradičními trhy, zúčastnila se 
i celá řada známých osobností. Slavnostní zahájení 12. ročníku 
výstavy symbolicky ukončilo ročník předešlý, jehož proměny 
putovaly celý rok po regionech Čech, Moravy a Slezska. Z nich 
v průběhu roku vybíralo téměř 60 tisíc lidí tu nejpodařenější. Starosta vítězné obce Košíky Jaroslav Šlechta spolu s výkonnou ředitelkou 

Svazu Radkou Vladykovou

Odpoledne se neslo v duchu 200. výročí narození Boženy Němcové  
a 210. výročí narození Karla Hynka Máchy.

Zdroj - Archiv Má vlast cestami proměn

Význačný kardiochirurg a jeden z tradičních patronů putovní výstavy Jan 
Pirk dohlíží na předání do péče symbolického Srdce vlasti mezi zástupci 
spolupracujících krajů.

Zdroj - Archiv Má vlast cestami proměn

Jako za dob Boženy Němcové, na slavnostním zahájení jste si mohli pro-
hlédnout i stánky s tradičními řemesly.

Zdroj - Archiv Má vlast cestami proměn

I přes deštivé počasí byla nálada vřelá. Na obrázku ředitelka pořádající 
Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z. s., Drahomíra Kolmanová  
a výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková.

Zdroj - Archiv Má vlast cestami proměn
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Ceny získaly vítězné Košíky za vybudování komunitního cen-
tra, dále Radomyšl za rekonstrukci středověké kurie upravené 
na barokní sýpku a také Valdštejn za obnovu hradu. Dalších  
10 proměn získalo cenu poroty.

Má vlast cestami proměn reprezentuje základní myšlenku, kte-
rá je pro Svaz zásadní – region znají nejlépe ti, kteří v něm žijí. 
I proto opět projekt podpořil formou záštity. U všech 118 při-
hlášených proměn tohoto ročníku i na proměnách z roční-
ků minulých se ukazuje, že pokud člověk nahlédne genia loci 
a pochopí ho, zasahuje do svého okolí citlivě a vytváří význa-
muplné prostředí, které mu skýtá bezpečí i výrazně zvyšuje 
kvalitu života místním obyvatelům. Opět se sešly velice roz-
manité projekty, které přeměnily místa chátrající, téměř zmize-
lá či neoblíbená v relaxační zónu, komunitní centrum, dětské 
hřiště nebo se vrátily ke svým již téměř zapomenutým účelům. 
Již v úvodu zmíněné proměny ukazují, jak různorodé projekty 
se soutěže účastní. Jedno ale mají všechny společné – nadšení 
mnoha místních lidí. Ať již proměny iniciovala radnice, místní 
podnikatelé či jednotlivci, je z nich cítit vztah k místu a pocho-
pení jeho ducha, který k proměnám opět pomohli probudit.

Z Vyšehradu nyní putuje celá kolekce do jednotlivých regionů. 
Svou pouť již započala v klášteře Želiv. Na stránkách projektu 
Má vlast cestami proměn můžete najít její další zastávky. Pod-
pořte český turismus a možná objevíte nové krásy České re-
publiky. Hlasujte.

Obec přátelská rodině a seniorům
V roce 2014 jsme se stali spolupořadateli 
soutěže „Obec přátelská rodině a senio- 
rům“, soutěže, která má za cíl motivovat 
obce k rozvoji prorodinných aktivit, ke kte-
rým neodmyslitelně patří i péče o seniory. 
Svaz má zcela zásadní zájem na řešení pro-
blémů a otázek spojených s rodinami a se-
niory, vnímá je velice intenzivně a zároveň 
cítí potřebu naší společnosti věnovat po-
zornost nejen našim rodičům a prarodičům, 
ale i dětem a rodinám s dětmi. Je třeba mít 
zájem o minulost i budoucnost, o naše se-
niory i děti. Jedině v takové obci, kde myslí 
jak na zabezpečení potřeb pro rodiny s dět-
mi, tak i na rozvoj služeb pro seniory, se žije 
dobře. Nejlepším výchovným prostředkem 
je vlastní příklad, proto budeme-li se dobře 
starat o naše babičky a dědečky, máme šan-
ci, že i naše děti nám to oplatí péčí o nás.

Letošním zástupcem Sva-
zu při předávání cen před-
stavitelům vítězných sa-
mospráv byl starosta obce 
Sokolnice a člen Předsed-
nictva Svazu Libor Berá-
nek. „Možná se to zdá být již 
jako klišé, ale cítím nutnost zmínit události 
posledních měsíců. V nich jsme si plně uvědo-
mili v důsledku pandemie COVID-19, jak jsme 
zranitelní jako společnost a o co více jsou zra-
nitelní senioři, vážně nemocní, osoby v dlou-
hodobé lékařské péči, sociálně slabí, rodiny 
s dětmi a další skupiny obyvatel,“ řekl Libor 
Beránek při slavnostním vyhlášení vítězů. 
„Nemohu říci, že bychom měli, ale že musíme 
zaměřit svou pozornost a cílit svou pomoc 
a zajištění do budoucna právě tímto směrem, 
k těmto našim občanům, musíme se zabý-

vat jejich ochranou. 
Je více než nutností 
v obcích a městech 
přizpůsobit podmín-
ky pro poklidný život 
seniorů i rodin s dět-
mi, zajistit dostateč-
nou dopravní ob-
služnost i dostupnost 
služeb, ať již se jedná 
o zdravotní, sociální 
či běžné služby, jako 
je například zajištění 
pošty nebo obchodu 
s potravinami. Je naší 
povinností přizpůso-

bit celkově prostředí, v němž 
tyto naši blízcí žijí, pro jejich 
důstojné stárnutí, ale i na-
opak, pro kvalitní možnost 
vyrůst v dospělého člověka. 
Musíme jednoznačně navrá-
tit pozornost k našemu lidství 

a nevnímat pouze komerčnost a výhodnost 
v našich životech. Právě toto, naše lidství, 

schopnost postarat se o děti i seniorskou část 
obyvatelstva, to je to, co navenek jednoznač-
ně ukazuje naši vyspělost a kvality.“

Je velmi pozitivní, že v množství soutěží, kte-
ré jsou každoročně vyhlašovány, existuje ta-
ké soutěž Obec přátelská rodině a seniorům. 

Na akci se vystřídala celá plejáda známých osobností. Na obrázku herec 
Karel Roden a specialista na lidovou architekturu Pavel Bureš předávají 
Cenu poroty starostovi obce Lovečkovice Václavu Pavlíkovi.

Zdroj - Archiv Má vlast cestami proměn
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Právě obec je tím, kdo je svému občanovi 
nejblíže. Obec zná potřeby, přání i problémy 
občanů, a právě o tyto znalosti se ve svém 
dalším rozvoji a plánování musí opřít.

Starostové a starostky se svými zastupitel-
stvy jsou těmi, kteří často přicházejí s vý-
tečnými nápady, jakým způsobem danou 

obec pro své občany zvelebit, jak 
ji rozvíjet, jak z ní udělat to nejlep-
ší místo pro život. Současně jsou si 
navzájem často příkladem, vždyť 
sdílení dobré, ale i špatné pra-
xe je to, co nás posouvá zase dále 
a ukazuje nám, kde byla jaká cesta 
vyhodnocena úspěšně a naopak. 
A v současné době, kdy řadu regi-
onů tíží vylidňování obcí a měst, 
je vytvoření přátelského prostře-
dí, kde se dobře žije nejen rodi-
nám s dětmi, ale také našim senio-
rům, významnou cestou, jak to-
muto fenoménu zabránit a udržet 
život na venkově. Vždyť přáním 

a smyslem práce každého vedení obce by 
mělo být zajistit v obci takové podmín-
ky, kde budou rodiny chtít žít a zůstávat 
po celé generace. 
Svaz si je plně vědom současného vývo-
je a jeho důsledků, toho, co nám posled-
ní měsíce ukázaly, kde jsou naše slabiny, 
ale i silná místa. Snaží se být svým čle-

nům oporou, tzv. kopat za své členy tak, 
aby měli co nejlepší podmínky pro další 
vývoj a rozvoj. Je nám ctí být u této sou-
těže, je nám ctí podporovat své členy 
i nečleny v tom, že hledají cesty i cestič-
ky, jak svým občanům zlepšit život, za-
jistit jejich bezpečí, ochranu, možnosti 
rozvoje. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2020

I. Kategorie (do 1000 obyvatel):
1. Rajnochovice, Zlínský kraj, dotace 500 000 Kč
2. Dasnice, Karlovarský kraj, dotace 250 000 Kč

II. Kategorie (od 1001 do 3000 obyvatel):
1. Lípa, Kraj Vysočina dotace, 900 000 Kč

III. Kategorie (od 3001 do 10 000 obyvatel):
1. Trhové Sviny, Jihočeský kraj, dotace 1 099 960 Kč
2. Slavičín, Zlínský kraj, dotace 600 000 Kč

IV. Kategorie (od 10 001 do 50 000 obyvatel):
1. Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj,  

dotace 1 500 000 Kč
2. Hodonín, Jihomoravský kraj, dotace 750 000 Kč

V. Kategorie  (od 50 001 obyvatel výše)
1. MČ Praha 13, Hl. m. Praha, dotace 940 280 Kč

VÝSLEDKY OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM 2020 

I. Kategorie (do 1000 obyvatel): 
1. Police, Zlínský kraj, dotace 500 000 Kč
2. Kamýk nad Vltavou, Středočeský kraj, dotace 250 000 Kč

II. Kategorie (od 1001 do 3000 obyvatel):
1. Nové Hrady, Jihočeský kraj, dotace 900 000 Kč
2. Lípa, Kraj Vysočina, dotace 500 000 Kč

III. Kategorie (od 3001 do 10 000 obyvatel):
1. Slavičín, Zlínský kraj, dotace 1 100 000 Kč
2. Trhové Sviny, Jihočeský kraj, dotace 600 000 Kč

IV. Kategorie (od 10 001 do 50 000 obyvatel):
1. Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ost-

rava, Moravskoslezský kraj, dotace 1 500 000 Kč
2. Ostrov, Karlovarský kraj, dotace 500 000 Kč
2. MČ Praha 22, hl. m. Praha, dotace 500 000 Kč

V. Kategorie  (od 50 001 obyvatel výše)
1. Hradec Králové, Královéhradecký kraj, dotace 2 000 000 Kč
2. MO Ostrava-Jih, Moravskoslezský kraj, dotace 800 000 Kč




