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Priority Svazu měst a obcí České republiky na období 2019-2021 
I. Obecné  

a) Upřesnění práva na samosprávu v Ústavě České republiky.  
b) Přistoupení České republiky k Evropské chartě místní samosprávy jako celku.  
c) Posílení legitimity zastupitelstev obcí úpravou volebního systému dle slovenského modelu a 

prodloužení funkčního období zastupitelstva až na 6 let.  
d) Posílení autonomie obcí v otázce odměňování zastupitelů a zaměstnanců obcí a jejich 

právnických osob.  
e) Omezování administrativní a regulatorní zátěže.  
f) Sjednocení systému kontrol a jejich další nerozšiřování.  
g) Zachování rozsahu přenesené působnosti v obcích základního typu.  
h) Zachování či rozšíření rozsahu přenesené působnosti v obcích s pověřeným obecním úřadem.  
i) Podpora meziobecní spolupráce. 
j) Zavedení systému průběžného vzdělávání pro členy zastupitelstev obcí, zaměstnanců obcí, 

zaměstnanců organizací zřizovaných obcemi i zaměstnanců dobrovolných svazku obcí, a to 
včetně rozvíjení svazové právní poradny.   

k) Zvýšení vymahatelnosti práva (např. zavedení alternativních trestů v přestupkových řízeních). 
l) Změna právních předpisů upravujících evidenci obyvatel tak, aby daně byly odvozeny od 

skutečného pobytu osoby – zavedení faktického trvalého pobytu. 
m) Posilování dobrého jména Svazu měst a obcí České republiky a pozitivního vnímání práce 

starostů a primátorů vůči široké veřejnosti a omezení kriminalizace volených funkcionářů na 
komunální úrovni.  

n) Zachování státních úřadů v území, například finančních úřadů, v souladu s principem 
přiblížení veřejné správy občanům a zachování smíšeného modelu veřejné správy.  

o) Obrana proti institutu systémové podjatosti u příslušných institucí na evropské úrovni.  
 

II. Služby v území  
a) Zajištění podpory obcím v přizpůsobování se měnícím se požadavkům na veřejné služby v 

návaznosti na demografické změny ve společnosti a stárnutí populace.  
b) Zachování maximální možné dostupnosti základních služeb v území zejména Česká pošta, 

zdravotní služby, maloobchod apod. 
c) Zachování stávajících zdravotnických zařízení a služeb v regionech.  
 

III. Financování  
a) Navýšení daňových příjmů obcí v rámci rozpočtového určení daní tak, aby obce získaly třetinu 

ze sdílených daní. 
b) Valorizace příspěvku na přenesenou působnost. 
c) Prosazení výkonového modelu financování přenesené působnosti u vytipovaných agend za 

podmínek zachování dostupnosti těchto agend ve správním území obcí s rozšířenou 
působností, minimálně však pověřených obecních úřadů. 

d) Zpřehlednění systému dotací a zjednodušení související administrace. 
e) Systémové financování dobrovolných svazků obcí vytvářejících společná centra služeb, v 

rámci nichž je realizována meziobecní spolupráce. 
f) Plné krytí veškerých úkolů uložených státem ze státního rozpočtu.  

 

IV. Doprava  
a) Zajištění podpory udržitelné městské mobility.  
b) Dostatečná dopravní obslužnost území.  
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c) Zjednodušení a zkrácení procesu vydání stavebního povolení pro stavby dopravního 
charakteru.  

d) Posílení pravomocí obcí při regulaci využívání místních a účelových pozemních komunikací 
pro těžkou nákladní dopravu nad 3,5 tuny.  

e) Redukce omezování vlastnických práv v ochranných pásmech vymezených pro stavbu 
dopravní infrastruktury.  

f) Řešení možného odklonu těžké nákladní dopravy z průjezdních úseků silnic I., II. a III. třídy.  
 

V. Školství  
a) Zajištění vhodných zdrojů financování pro modernizaci a výstavbu školské infrastruktury. 
b) Navýšení koeficientu v rámci RUD pro školství tak, aby jeho výše odpovídala reálným 

nákladům obcí v této oblasti výkonu samosprávné činnosti. 
c) Navýšení metodické podpory zřizovatelů škol a školských zařízení. 
d) Zajištění financování pro podporu komunitní role škol a rozvoj neformálního vzdělávání. 

 

VI. Životní prostředí  
a) Osvobození nebo snížení sazeb poplatků při zřizování veřejně prospěšných staveb nebo 

zařízení obcemi – změna zákonů o ochraně zemědělského půdního fondu, o lesích.  
b) Zavedení pravidla, že každý zásah do rozvoje obcí (např. chráněná území, geologická činnost, 

infrastruktura) je možný pouze se souhlasem vedení města či obce a za jasnou kompenzaci.  
c) Smysluplná odpadová legislativa, která zajistí dlouhodobě stabilní, sociálně a ekonomicky 

únosné odpadové hospodářství v obcích.  
d) Zákaz výkupu odpadů od fyzických nepodnikajících osob a co nejvyšší účast obcí na regulaci 

sběru a výkupu odpadů.  
e) Smysluplná legislativa v oblasti vodního hospodářství, kdy v případě zvýšení poplatků bude 

jejich výnos využit do podpory budování a ochrany vodohospodářské infrastruktury v daném 
regionu.  

f) Prosazovat udržitelnost i kvalitu veřejné služby dodávek pitné vody a odkanalizování.   
g) Zabezpečení financování a zjednodušení realizace opatření k zadržování vody v krajině a 

ochrany před povodněmi.  
h) Zajistit podporu a financování centrálního zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod i 

v malých obcích. 
i) Posílit pozici obcí při tvorbě programů poskytování dotací pro snižování energetické 

náročnosti.  

j) Zjednodušit čerpání dotací na energeticky úsporná opatření a omezit administrativní a 
regulatorní zátěže při čerpání dotací.  

 

VII. Bezpečnost  
a) Zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva v souvislosti s živelními pohromami a 

mimořádnými událostmi (např. povodně, plošný výpadek dodávky energií, požáry, ztráta 
pramenišť, sucho)  

b) Systematická podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.  
c) Navýšení počtu policistů v přímém výkonu služby, zachování struktury služeben.  
d) Řešit problematiku bezdomovectví a dopady této sociální patologie na bezpečnost občanů. 

Potřeba komplexního a koordinovaného přístupu a větší kooperace dotčených subjektů 
(zejm. represivních složek a neziskových organizací). 

e) Posílení preventivních opatření zejména v oblasti protidrogové problematiky, včetně 
možného využití kamerového systému za účelem ochrany bezpečnosti osob, zdraví a 
majetku, a to i obcemi, jež nemají zřízenu obecní policii.   

f) Zavedení povinnosti informovat obec, na jejímž území došlo ke spáchání přestupku, o 
projednaných přestupcích v případě, že byla tato agenda předána na jinou obec.  
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VIII. Regionální rozvoj, kohezní politika, územní dimenze 
a) Aktivní implementace programového období 2014-2020 z pohledu samospráv. 
b) Odborná podpora nositelů integrovaných nástrojů ITI, IPRÚ a CLLD v současném i budoucím 

programovém období při přenosu praxe a podpoře při vyjednávání s národní úrovní. 
c) Prosazování vhodného nastavení národních dotačních titulů pro obce pro chybějící témata 

v evropských dotacích a správnou komplementaritu s evropským programovým obdobím. 
d) Prosazování procesních, tematických a finančních potřeb měst a obcí při přípravě budoucího 

programového období 21+. 
e) Podpora, zejména finanční, strukturálně postižených území v jednotlivých krajích.  

 

IX. Zemědělství  
a) Řešení dopadů zemědělské činnosti na krajinu a obecní infrastrukturu (eroze, sucho, 

nadměrná zátěž místních komunikací těžkou zemědělskou technikou apod.).  

b) Podpora průchodnosti krajiny pro obyvatele a jejich návštěvníky.  
c) Dokončení pozemkových úprav a aktualizace katastru v intravilánech měst a obcí.  

 

X. Cestovní ruch  
a) Zajištění funkčního národního systému podpory cestovního ruchu.  
b) Zjednodušení vízové politiky pro příchozí turisty.  
c) Zabezpečení vlivu obcí na organizaci průvodcovské služby na svém území.  

 

XI. Informatika  
a) Dokončení digitální technické mapy ČR. 
b) Plnění Digitální koncepce a s ní souvisejících dokumentů. 
c) Zajištění cloudových řešení IT ve veřejné správě. 
d) Zajištění základní vysokorychlostní internetové sítě jako jedné ze strategických sítí pod gescí 

veřejné správy 
 

XII. Mezinárodní spolupráce 
a) Nastavování vhodných podmínek pro různé formy mezinárodní spolupráce obcí 

prostřednictvím ovlivňování legislativního rámce, nastavování dotačních možností a realizací 
ad hoc projektů. 

b) Podpora obcí v jejich zapojování do různých forem mezinárodní spolupráce včetně zahraniční 
rozvojové spolupráce a partnerství měst a posilování jejich znalostí potřebných pro realizaci 
mezinárodní spolupráce. 

c) Prosazování zájmů obcí na mezinárodní úrovni prostřednictvím zastoupení Svazu 
v evropských a mezinárodních organizacích. 

d) Posilování bilaterálních a multilaterálních vztahů se zahraničními asociacemi za účelem 
sdílení zkušeností a obhajoby společných zájmů na evropské a mezinárodní úrovni.  
 

 XIII. Sociálně – zdravotní agenda  
a) Zajištění dlouhodobě udržitelného systému financování poskytovatelů sociálních služeb, 

který umožní efektivní plánování jejich činnosti a rozvoje.  
b) Zajištění dostupné lékařské péče a lékárnických služeb pro všechny občany.  
c) Zajištění podpory vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví, zajištění 

finančních zdrojů pro finanční ohodnocení.  
d) Zajištění podpory měst, obcí a svazku obcí v péči o seniory, zajištění funkčního systému 

podpory péče o seniory a zajištění státní podpory na výstavbu pobytových zařízení pro 
seniory.  

e) Zajištění podpory měst a obcí v péči o ohrožené skupiny obyvatel. 
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f) Zajištění dostupné sociální péče, především na sociálně-zdravotním pomezí.  

g) Zajištění a upřednostnění dostupné sociální terénní služby a rodinných vazeb v péči o seniory. 
h) Omezení tzv. obchodu s chudobou, zejména umožnit obcím regulovat doplatky na bydlení.  
i) Zajištění dostatečných finančních prostředků pro obce na sociální práci ze státního rozpočtu.  
j) Sjednocení výše a navýšení úhrad za zdravotnické úkony.  
k) Systém podpory mladých rodin.  

 

XIV. Kultura  
a) Zajištění vícezdrojového financování provozu kulturních institucí, především muzeí a galerií v 

městech a obcích.  
b) Zajištění dostatečné finanční podpory v případě obnovy památek v městech a obcích.  

 


