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Tipy a inovace?
SMS ČR radí, jak vylepšit svou obec.

Jak zvládnout povodeň?
Nejlepší je prevence.

Kvůli rekodifikaci stavebního práva
zve SMS ČR v květnu starosty ke kulatým 
stolům. Připravená je také petice!

Seriál Téma

Milé kolegyně, vážení kolegové, 
přátelé samospráv.
Rád bych vám představil novou pracovní skupi-
nu SMS ČR. Zabývat se bude výhradně služba-
mi, je v mé gesci a vznikla v březnu rozdělením 
Pracovní skupiny pro veřejnou správu a služby.

Služby na venkově jsou oblíbené téma, které 
nás provází naší každodenní činností. Doprava, 
pošta, úřad, lékař, zubař, obchod, hostinec 
a další – to jsou služby, které se nás přímo dotý-
kají a v rámci svých možností se na nich i dost 
často podílíme. Někdy tak, že umožníme bez-
platný pronájem nemovitosti, jindy finančním 
příspěvkem nebo i převzetím požadované služ-
by do své agendy. Často diskutujeme, co je pro 
nás ještě únosné a přesvědčujeme svá zastupi-
telstva o potřebnosti a účelnosti. Neustále mu-
síme sledovat naše zákonodárce a ministerské 
úředníky, kdy se nám zase pokusí něco optima-
lizovat, zefektivnit nebo sloučit. Bohužel, i přes 
naši snahu, dochází k postupnému zavírání 
a tím ke značnému ztížení dostupnosti. 

Osobně jsem zastáncem udržení základních 
služeb na venkově, a to i za cenu zásahu do na-
šich rozpočtů. K čemu nám budou krásné chod-
níky a opravené silnice, když po nich nebude 
mít kdo chodit? 

Myslím, že bychom si měli společně říci, co 
jsou ony základní služby, protože právě to bývá 
problémem při dalších vyjednáváních. Je velice 
složité vysvětlovat nezbytnost prodejny člově-
ku, který zná venkov jenom z dovolených a ne-
chápe, proč si pro „to“ prostě nedojedeme do 
města. Když pominu, že taková cesta autobu-
sem mnohdy znamená v sedm ráno vyjet a ve 
13 hodin se vrátit, nemohu pominout i určitý 
přirozený komunitní význam, který se potom 
snažíme dohánět různými sociálními progra-
my. Podobné je to s hostinci, kde se často plá-
nuje a odehrává společenský život v obci.

Téměř stovku komunálních politiků za-
stupuje v těchto dnech Sdružení místních 
samospráv České republiky v řízení o pře-
stupku dle zákona o střetu zájmů. Pomáhá 
zejména komunálním politikům z nejmen-
ších obcí. Řízení jsou v různém stádiu. Jaký 
je výhled v následujících týdnech? 

„Někteří zastupitelé jsou teprve předvoláni 
k ústnímu jednání nebo čekají na vyhotovení roz-
hodnutí o vině či nevinně,“ uvedl předseda SMS 
ČR Stanislav Polčák s tím, že přibývá komu-
nálních politiků, kteří již mají pravomocné 
rozhodnutí odvolacích orgánů. „V jednom ří-
zení jsme už podali správní žalobu ke krajskému 
soudu v Českých Budějovicích a další připravuje-
me,“ dodal.

Situaci v tuto chvíli komplikuje Ústavní 
soud, který do termínu redakční uzávěrky 
nestanovil termín vyhlášení nálezu v řízení 
Pl. 38/17, do nějž bylo sloučeno také řízení 
o návrhu na zrušení části zákona o střetu zá-
jmů iniciovaného SMS ČR. Právě jeho roz-
hodnutí může zásadním způsobem ovlivnit 
probíhající řízení.

Někde správní orgány obcí s rozšířenou 
působností již rozhodly, další teprve řízení 
zahájí. Lze tedy očekávat, že počet zastupo-
vaných komunálních politiků není konečný. 
Navíc se zdá, že Ministerstvo spravedlnosti 
rozjelo „nekonečný příběh“ a kolotoč správ-
ních řízení, kdy budou prošetřovány ozná-
mení v souvislosti s komunálními volbami, 
tedy výstupní a vstupní oznámení. 

O těchto povinnostech i v případě pokra-
čování v čele obce se dočtete v příloze (zde 
na webové stránce). Je třeba zdůraznit, že 
povinnost podat výstupní i vstupní oznáme-
ní platí i v případě, že pokračujete na obci ve 
stejné funkci. Nad rámec těchto povinností 
se Ministerstvo spravedlnosti chystá kontro-
lovat i obsahy již podaných oznámení a pří-
padně soulad dat s datem ukončení či vzni-
ku funkce v zastupitelstvu.

Pokračování na straně 8

SMS ČR má novou pracovní
skupinu. Zaměří se na služby!

Zastupitelé obětí
systému?
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Každá oblast a každý region má svá specifika 
a mnohdy již existují vyzkoušená řešení. To by 
mělo být další náplní naší práce. Hledat modely, 
které jsou funkční, s nimiž máme dobré zkuše-
nosti a dokážeme je využít. Co třeba pojízdná 
prodejna nebo „pojízdný prodavač“? Jak udržet 
ve své obci lékaře? Nabídnout obecní byt a ordi-
naci? A měly by s tím pomoci i sousední obce 
nebo přímo svazek obcí? Přece když to někde 
funguje, proč by nemohlo i u nás? Někdy třeba 
jenom proto, že o tom nevíme. V řadě krajů již 
dlouhodobě fungují dotační tituly, které by sta-
čilo rozšířit a převést pod příslušná ministerstva. 

Venkov spravuje zhruba 75 procent území 
naší republiky a jako k takovému se k němu 
musí i přistupovat. Nemůžeme jenom přihlížet 
k postupnému vylidňování a „zavírání“ venko-
va. Právě nedostupnost základních služeb je 
častým důvodem k odchodu lidí do měst.

Naší snahou je analyzovat současný stav, 
kde budeme moci využít data získaná v pro-
jektu mapování venkova, v rámci diskuze najít 
shodu na termínu základní služby a společně 
pak nabízet funkční řešení. Pro začátek by sta-
čilo zastavit současný trend. Každá nově ote-
vřená ordinace nebo prodejna by měly být už 
jen příjemným bonusem. Tomáš Dubský,

starosta obce Vysočina a předseda
Pracovní skupiny pro služby SMS ČR

https://www.smscr.cz/cz/clenske-benefity/pomahame-se-stretem-zajmu


Možná si říkáte, že inovace musí souviset s investicí, tedy s penězi, kterých musíte mít hodně. Jenomže to, jak si poradíte 
s problémy a nástrahami, které ohrožují základní služby nebo podnikání na venkově, nemusí být nutně záležitostí pou-
ze peněz. Sledujte trendy evropské strategie Chytrý venkov nebo dotační možnosti. Anebo se dívejte k sousedům. Tedy 
do obcí, kde už funguje projekt, na který u vás teprve pomýšlíte. Cenné zkušenosti si můžete předávat úplně zadarmo.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje 
státní program na úspory energií EFEKT.
Aktivita: 1A programu EFEKT – Opatření ke sní-
žení energetické náročnosti veřejného osvět-
lení. Dotace je určena na obnovu osvětlovacích 
soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího 
systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci 
řídicího systému budou způsobilé pouze v pří-
padě, že optimalizace proběhne společně s vý-
měnou svítidel a světelných zdrojů. 

Způsobilým žadatelem jsou: a) obce a měst-
ské části; b) příspěvkové organizace zřizované 
obcí nebo městskou částí; c) obchodní korpora-
ce se 100 % podílem obce nebo městské části.

Dotace činí 50 % a její maximální výše 2 mi-
liony Kč.

Odkaz na program: https://www.mpo-efekt.cz/
cz/programy-podpory/54039

 
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 
národní program Podpora obcí v národních 
parcích, kde mohou obce z NP žádat o dotace 
v aktivitě B – Snížení světelného znečištění 
(výměna svítidel veřejného osvětlení).

Dotace činí 85 % a její maximální výše 2 mi-
liony Kč.

Odkaz na program: https://www.narodnipro-
gramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=63

Elektromobily
Elektromobily jsou žádané hlavně v severských 
státech. Tam se jejich podíl pohybuje mezi dvě-
ma až třemi procenty a strmě roste, protože kaž-
dé třetí pořizované auto už je elektromobil. Ob-
dobný růst se po roce 2020 očekává i v Německu 
a Česku. A Česká republika tomu chce pomoci. 
V  rámci podpory elektromobility a alternativ-
ních zdrojů paliv vyhlásily své výzvy Minister-
stvo dopravy i Ministerstvo životního prostředí.

Ministerstvo dopravy má výzvu s názvem Pod-
pora infrastruktury pro alternativní paliva. 

Program má čtyři podprogramy zaměřené 
na jiná alternativní paliva:
•	 	Podprogram	1a	Podpora	rozvoje	páteřní	sí-

tě rychlodobíjecích stanic / Podprogram 1b 
Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích 
stanic Výše dotace 70 %

•	 	Podprogram 2 Podpora rozvoje infrastruk-
tury CNG plnících stanic Výše dotace 30 %

•	 	Podprogram	3	Podpora	rozvoje	infrastruk-
tury LNG plnících stanic Výše dotace 60 %

•	 	Podprogram	4	Podpora	rozvoje	infrastruk-
tury vodíkových plnících stanic

Výše dotace 85 %
Infrastrukturu lze budovat jen v napojení 

na sítě TEN-T. 
 Odkaz na výzvu:

http://www.opd.cz/stranka/vyzva-68/

Ministerstvo životního prostředí má dotační ti-
tul na podporu automobilů na elektřinu a CNG.

Dotaci mohou získat obce, svazky obcí a dal-
ší subjekty na vozidla různých kategorií od osob-
ních po malá užitková.
•	 	CNG	–	automobil,	který	má	alespoň	jednu	

pohonnou jednotku na zemní plyn,
•	 	plug-in	 hybrid	 (PHEV)	–	 vozidlo	 s	 více	 po-

honnými jednotkami, které má elektrický 
pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje,

•	 	hybrid	 (FHEV)	 –	 vozidlo	 s	 plně	 hybridním	
pohonem vybavené elektromotorem,

•	 	elektromobil	 –	 vozidlo	 výhradně	 s	 elektro	
pohonem.

Odkaz na výzvu:
https://www.narodniprogramzp.cz/
nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=64

Gustav Charouzek
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Jak ušetřit a více získat? 
Tady je pár tipů i inspirace
Veřejné osvětlení 
Můžete vyměnit žárovky, přejít na led osvětlení 
či využívat solární energie prostřednictvím pa-
nelu umístěného přímo na lampě. Lampy mo-
hou mít instalovaná čidla, která stmívají světla, 
pokud se v jejich blízkosti neodehrává pohyb. Ji-
né mají autonomní řízení, které reguluje výkon 
podle množství denního světla. Při současné 
nabídce moderního veřejného osvětlení záleží 
jen na preferencích obcí. Do lampy se mohou 
zabudovat zásuvky, USB nabíječky na mobilní 
telefon, nabíječky na kolo, ale i elektromobil, in-
fopanel, LCD monitor, navigace, zvukový infor-
mační systém, wifi hot spot, meteostanice, čidla 
na měření kvality ovzduší, kamery.



Inovativní nápady představují děti v soutěži iKid. Učí, jak obchodovat s akciemi, kriticky myslet, 
ale bodují i s rampou pro vozíčkáře anebo multifunkčním hudebním nastrojem. Čtvrtý ročník soutěže Innovative Kid 
(iKid) pořádá pro děti ze základních škol ve věku od 10 do 14 let Nadační fond vzdělávání a podnikání. V celorepubli-
kovém finále se v červnu v Praze utká 15 týmů. Vítěz pojede v září do irské centrály Googlu a Facebooku v Dublinu.
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Život na venkově mohou zlepšit
a zpříjemnit i sociální inovace

•	 	Obec například pořídí taxi pro sedm lidí.	Jednou	za	14	dní	jeden	ze	seniorů	oblékne	tričko	ob-
ce a vozí své kamarády vrstevníky nebo i děti k lékaři či do školy. 

•	 	Sociální pracovnice nemusí dojíždět pečovat o dvě ženy ve vesnici, která je vzdálená 50 ki-
lometrů. Pečovatelkou se může stát i jiná vyškolená seniorka přímo z místa. 

•	 Děti mohou mít školku na farmě v horách, kde žijí.
•	 	Lidé na ostrově, kde žije 32 obyvatel, si svépomocí opravili obchod. Dnes tam jedna z žen 

dobrovolnicky prodává zboží, které si místní vypěstují nebo vyrobí.
•	 	Česká republika je v Evropě vyhlášená bohatou spolkovou činností. A to je přesně to, co lze 

využít v konceptu Chytrého venkova. 
„Chytrý venkov tedy nejsou jen technologie, ale i způsob přemýšlení lidí, schopnost změnit 

přemýšlení a hledání nové formy spolupráce a řešení problémů,“ uzavřel Radim Sršeň.

Co si představit pod pojmem sociální inovace? Často nejde o nic jiného, než 
o jednoduchou domluvu mezi lidmi a využití zdravého selského rozumu. Ně-
kolik drobných tipů na sociální inovace uvádí Radim Sršeň, expert SMS ČR na 
evropskou strategii Chytrý venkov.

Projekt iKid přináší dětem i učitelům 
netradiční formu vzdělávání 
Ukazuje, jak usměrňovat přirozenou dětskou 
kreativitu k vymýšlení užitečných inovací. Děti 
si prakticky vyzkouší, jaké to je pracovat na 
vlastním nápadu, založit svůj byznys, a to od 
fáze vymýšlení a plánování až po skutečnou 
realizaci a prezentaci před odbornou porotou. 
Projdou si tak stejnou cestou, jakou musí pro-
jít každý začínající podnikatel nebo firma.

Týmy žáků ze základních škol 
na práci se svým vlastním nápadem 
nejsou samy
S dětmi spolupracuje mentor, který dobře zná 
podnikatelské prostředí. Během projektu mají 
děti možnost účastnit se workshopů s profesi-
onály nebo exkurzí do zajímavých firem. 

Multifunkční nástroj nebo nádobí 
pro handicapované?
Porotu už v minulosti zaujal například nápad 
na aplikaci MyMoz, která by měla pomoci rozví-
jet kritické myšlení dětí nebo multifunkční hu-
dební nástroj M-Box, který se dá využít v hodi-
nách hudební výchovy nebo při muzikoterapii. 
Úspěšná byla například i speciální sada nádobí 
Easy Eating pro snadnější stravování lidí s han-
dicapem nebo skládací a přenosná rampa pro 
vozíčkáře určená k překonávání nástrah měst 
a obcí, které ještě nejsou zcela bezbariérové.

Od výroby po obhajobu 
před porotou
Do výroby prototypů se zapojuji také podnika-
telé, kteří v projektu figuruji v pozici odborných 
mentorů. Každá skupina absolvuje praktické 
workshopy, např. prezentačních dovedností, 
tvorby marketingového plánu nebo se dozví, co 
je potřeba. Pod vedením učitelů a mentorů si 
pak vyzkouší pět fází uvedení produktu na trh 
a  na závěr musí obhájit svůj projekt před od-
bornou porotou.

Naučit se pracovat v týmu
Podpora podnikavosti dětí a využití jejich kreati-
vity není zdaleka jediným přínosem celé soutě-
že. „Především jsme se naučili mnohem lépe 
pracovat v týmu. Zjistili jsme, jak důležité je spo-
lu pravidelně komunikovat a rozdělit si dobře 

Máte ve školách děti s inovativními nápady?
Ať se přihlásí do soutěže iKid

práci. Skvělou zkušeností pro nás také byla finál-
ní prezentace, díky které jsme zjistili, jak správ-
ně naši myšlenku prodat,“ shodují se soutěžící.

Jak funguje iKid?
•	 Z	množství	nápadů	vyberete	ten	nejlepší.	
•	 	Prozkoumáte	trh	a	zjistíte, 

v čem jste jedineční. 
•	 Vyrobíte	prototyp.	
•	 	Vymyslíte	marketingovou	strategii,	logo	

a slogan. 
•	 Připravíte	se	na	závěrečnou	prezentaci.	

Projekt trvá od ledna do června a ti nejlep-
ší, které ve finále iKid vybere odborná porota, 
poletí v září na výlet do irské centrály Googlu 
a Facebooku v Dublinu.

Všechny potřebné informace na
www.ikid.cz.
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Potřebujete nová okna, kamerový systém, poradit s dotacemi, koupit chleba, udělat autoškolu nebo hledáte pohřeb-
ní službu? Ve Valašských Kloboukách najdete všechno pěkně na jednom místě a ještě navíc v krásném prostředí pod-
nikatelského inkubátoru, který město vybudovalo na tvz. brownfieldu mezi hlavním náměstím a zákostelím. Zaned-
banou část území se radnice rozhodla věnovat podnikání. A že byl projekt úspěšný a hlavně funkční, o tom svědčí vy-
soká poptávka podnikatelů i plánované rozšíření v další části města, říká starostka Eliška Olšáková. 

Co když v obci chybí prodejna? Do města daleko, auto nemáte anebo už nemáte věk ani náladu na to zajet si pro čers-
tvé rohlíky do města. Chcete si přece jen nakoupit pár základních potravin a taky se třeba potkat a popovídat si se 
sousedy. Řešení může být velmi jednoduché. Třeba v Kožichovicích na Třebíčsku je kamenná prodejna otevřená jen 
hodinu denně. I tak to může fungovat, jak potvrzuje bývalá starostka Kožichovic Šárka Majerová.

Kdy a v čí hlavě se nápad zrodil?
Dotační možnosti na řešení zanedbané části 
města hledala radnice už v roce 2008. S výzvou 
přišla i myšlenka na realizaci projektu pro pod-
poru podnikání a vznik Valašského podnikatel-
ského centra (VPC). Tehdejší vedení využilo vý-
zvu na podnikatelské nemovitosti z OPPI a bylo 
úspěšné.	Investice	přišla	v	řádu	na	54	a	půl	mi-
lionu korun, dotace činila zhruba 75 procent. 
Následná realizace trvala tři roky.

Co projekt obnáší a jaké firmy 
v něm našly své zázemí?
Projekt se zaměřuje na podporu začínajících 
podnikatelů a rozvoj stávajících firem, ať už 
formou zvýhodněného nájmu nebo ostatních 
doprovodných služeb jako je dotační poraden-
ství zdarma, marketing, speciální kampaně 
a zejména možnost síťování v rámci odvětvové 
specializace i mezi firmami a školami. Většina 
firem je v rámci podnikatelského inkubátoru 
inovativních, zejména co se týká produktů. 
Vzhledem k poloze areálu v centru města jsou 
v něm však zastoupeny také služby. Společ-
nost VPC, která inkubátor provozuje, ale ne-

Proč jste se rozhodli zachovat kamennou 
prodejnu v obci a jak se to podařilo?
Kožichovice	mají	přibližně	420	obyvatel.	Do	velkoměsta	
to mají lidé asi čtyři kilometry. I proto bylo pro obec dů-
ležité kamennou prodejnu občanům zachovat. S nápa-
dem přišel sám provozovatel, který se přes den vystřídá 
v několika jiných obcích.

Stačí to, když je obchod otevřený 
jen hodinu denně? 
Takto už to tady funguje přibližně 10 let. Otevírací doba 
se dlouho ladila. Většinou je otevřeno v čase, kdy si se-
nioři a ostatní občané dochází pro obědy do jídelny míst-
ního zemědělského družstva. Ta se nachází v těsné blíz-
kosti kamenné prodejny. A tento čas lidem vyhovuje.

Jak taková hodinová prodejna vypadá?
Jako každá jiná. Je v ní lednička i mrazák. Najdete zde 
vše od pečiva přes salámy a sýry až po drogistické zbo-
ží. Zboží, které se rychle kazí, provozovatel převáží. Na-
příklad pečivo, salámy apod.

Jak přispěla k záchraně prodejny obec?
Budova je v majetku obce, která ji provozovateli pro-
najímá za symbolickou jednu korunu ročně. Elektřinu 
a spotřebu vody si provozovatel hradí sám. Prodejna je 
místem nejen k nakupování, ale slouží i k setkávání 
občanů. Když je teplo, přicházejí dříve, posadí se na la-
vičky a povídají si, než provozovatel přijede. A v Koži-
chovicích máme mateřskou školu, která v prodejně na-
kupuje pro své ratolesti.

spolupracuje pouze s firmami, jež v něm sídlí, 
ale podle společných témat také s ostatními 
firmami v regionu.

Jak se po osmi letech fungování 
projekt osvědčil? Co vyšlo a co 
naopak potřebovalo delší vývoj?
Přestože začátky nebyly jednoduché, z dnešní-
ho pohledu se jedná o dobře fungující celek 
s přidanou hodnotou inteligentní specializace, 
kterou běžně města menší velikosti nemají. 

Dvě mouchy jednou ranou? Valašské Klobouky
fandí podnikatelům a řeší zanedbaná území města

Jak zachránit kamennou prodejnu na vesnici?
Třeba ji otevřít jen na hodinu denně

Poptávka o prostory v posledních dvou letech 
převyšuje nabídku a proto město ve spolupráci 
s VPC připravilo návazný projekt na Podnika-
telský inkubátor II. Vznikne v místě současné-
ho největšího brownfieldu v centru města, 
který bychom chtěli zregenerovat obdobným 
způsobem. Přitom se dotvoří systém prostup-
nosti firem, kdy ze začátku firma obdrží pod-
poru na sníženém nájmu v podnikatelském in-
kubátoru a po určitém čase se posune dál 
v systému inovační infrastruktury do akcelerá-
toru už v plně komerčním nájmu.

Prodejna v Kožichovicích je mís-
tem nejen k nakupování, ale slou-
ží i k setkávání občanů, říká býva-
lá starostka Šárka Majerová.
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Povodně představují mezi ostatními přírodní-
mi riziky, která se vyskytují na území České re-
publiky, největší přímé nebezpečí. Vyskytují se 
nepravidelně v čase i prostoru s různým stup-
něm extremity. Zvládání povodní je na členech 
vedení obcí, kteří ale většinou nejsou specialis-
té v oblasti krizového řízení. Jejich výhodou je 
schopnost komplexního pohledu, „zdravý ro-
zum“ a flexibilita. Důležitým nástrojem pro 
zvládání povodní je prevence.

Vodní zákon v § 72 upravuje preventivní po-
stup nazvaný Povodňové prohlídky. Povodňo-
vými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních 
tocích, vodních dílech a v záplavových úze-
mích, popřípadě na objektech nebo zařízeních 
ležících v těchto územích, nejsou závady, které 
by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její 
škodlivé následky. Povodňové prohlídky orga-
nizují a provádějí povodňové orgány podle po-
vodňových plánů, a to nejméně jednou ročně. 
Povodňové orgány mohou na základě povod-
ňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, sta-
veb a zařízení v záplavovém území k odstraně-
ní předmětů a zařízení, které mohou způsobit 
zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání ko-
ryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve 
stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží tako-
vou povinnost rozhodnutím. 

Povodňové orgány prověřují zejména stav 
objektů v záplavovém území z hlediska možné-
ho ovlivnění odtokových podmínek za povodně 
a možného odplavení staveb, jejich částí a mo-
vitých věcí. Zkontrolujte stav koryt vodních to-
ků, stav malých vodních nádrží a umístění od-
plavitelného materiálu v blízkosti toku. Věnujte 
pozornost stavu mostů a propustků. Takovýto 
propustek rozhodně velkou vodu neprovede.

Rizikem bývá i konstrukční a výškové řešení 
malých mostů a lávek pro pěší. Tyto objekty ne-
jsou navrhovány na převod vyšších N-letých prů-
toků. Lávky často nejsou pevně ukotveny k teré-
nu a jejich odplavení tak níže na toku kompliku-

Díl devátý: Jak zvládnout povodeň? Nejlepší je prevence
Ve Zpravodaji SMS ČR vás postupně seznamujeme s třinácti tématy vzdělávacího kurzu „Škola člena 
zastupitelstva obce“, který se koná v rámci projektu „Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. ty-
pu“ a je spolufinancován z EU.

Seriál

Lektor	Lubomír	Kříž	působí	od	roku	1996	do	
současnosti jako vedoucí pracovník havarij-
ní služby, která se zabývá likvidací ekologic-
kých škod po ropných haváriích. Má dlouho-
letou zkušenost z krizového managemen-
tu, řídících činností zaměřených na analýzu 
a vyhodnocení bezpečnostních rizik spoje-
ných s únikem ropné látky, s plánováním, 
organizováním, a realizací činností prová-
děných v souvislosti s řešením havarijní si-
tuace. V roce 2001 absolvoval na ČVUT Pra-
ha v rámci programu Tempus kurz Opera-
tivní řízení protipovodňové ochrany a při 
Vyšší odborné škole stavební a Střední škole 
stavební ve Vysokém Mýtě vede školení pro 
zástupce povodňových komisí obcí.

je průběh povodně. Mohou způsobit ucpání 
průtočného profilu níže ležících konstrukcí s ná-
sledným vzdutím a rozlivem do okolí. 

Tradičním problémem je skladování odpla-
vitelného materiálu v bezprostřední blízkosti 
vodního toku. Jedná se zejména o volně umístě-
né palivové dřevo, stavební dříví a dřevní hmoty 
z prořezávek. Tyto materiály mohou při povodni 
výrazně zhoršit odtokové poměry. Zde hrozí ne-
bezpečí, že při zvýšené hladině bude materiál 
stržen do koryta a může způsobit zanesení pro-
pustků nebo mostků. Je proto nutné umístit ty-
to materiály mimo aktivní zónu záplavového 
území. Důležitou součástí povodňové prohlídky 
je i kontrola technické stavu a připravenosti ma-
lých vodních nádrží v povodí, které mohou, po-
kud jsou v dobrém stavu, přispět k transformaci 
povodňové vlny. V opačném případě pak zna-
menají značné ohrožení.

Aktuálním problémem je kůrovcová kala-
mita. Vloni kůrovec zdevastoval na 50 tisíc hek-
tarů lesa, Lesy ČR letos kvůli kůrovci vytěží přes 
10 milionů metrů kalamitního dřeva. 

Pokud tedy uvidíte nad obcí podobný obrá-
zek, zpozorněte. Rozsáhlá těžba změní odto-
kové podmínky v povodí a příští povodeň bude 
mít pravděpodobně vyšší kulminaci. I to je dů-
vod k revizi povodňového plánu.

Lubomír Kříž
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Lepší zítřky pro vzdělávání 
a vzdělávací soustavu?
Pracovní skupina SMS ČR připomínkovala dlouhodobý záměr vzdělá-
vání, který má v naší zemi fungovat v příštích čtyřech letech. Cíle tzv. 
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR pro léta 
2019 – 2023 sdružení podporuje. Stát ale musí vynaložit dostatečné fi-
nanční prostředky, aby se dal realizovat. „Za zásadní považujeme mi-
mo jiné systémové navýšení prostředků zřizovatele, a to posílením vá-
hy kritéria žák v RUD na 13 procent, neboť ve valné většině musí obce 
a města provoz škol dofinancovávat,“ shodují se členové pracovní sku-
piny. „Dlouhodobě již prosazujeme požadavek na posílení pravomoci 
ředitele rozhodnout o přijetí žáka s ohledem na možnosti a připrave-
nost školy a schopnosti žáka,“ dodávají.

SMS ČR chce narovnat rozdíl ve způsobu 
odškodnění úrazů 
Rozdílný způsob odškodnění úrazů ve školkách a základních školách se 
snaží návrhem novely zákoníku práce narovnat SMS ČR. Dosavadní právní 
úprava obsažená v zákoníku práce obsahuje pouze úpravu odpovědnosti 
za škodu vzniklou žákům základních škol, nikoliv dětem v mateřských ško-
lách. Navíc v situaci, kdy poslední předškolní rok je pro děti povinný.

Studie vodního koridoru D-O-L 
by se měla zpřehlednit
Uvažovaná trasa vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe protíná území 
36 členských	obcí	SMS	ČR.	I	když	může	být	projekt	velmi	vzdálenou,	ba	
i nerealistickou budoucností, zaměřilo se sdružení již nyní na navrhova-
né trasování a případné průměty s katastry obcí a během března analy-
zovalo studii proveditelnosti několikaset kilometrového projektu. „Pod-
le	studie	má	vodní	koridor	protínat	v	menší	či	větší	míře	území	36	obcí	
převážně Pardubického, Olomouckého a Zlínského kraje,“ upřesnil Ota-
kar Bursa s tím, že na základě tohoto zjištění doporučili Ministerstvu 
dopravy Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe 
zpřehlednit, a to zejména v oblasti trasování a mapových podkladů.

Svůj pohled na semináři představili předkladatel zákona, ministr 
spravedlnosti Jan Kněžínek, poslankyně a předsedkyně Stálé komise pro 
Ústavu ČR Kateřina Valachová, prezident NKÚ ČR Miroslav Kala a gene-
rální ředitel kanceláře předsedy slovenského NKÚ Ľubomír Andrassy. 
Řečníci se shodli na vhodnosti a potřebnosti rozšíření působnosti NKÚ. 
Zahraniční host navíc přiblížil zkušenost ze Slovenska, kde NKÚ může už 
od	roku	2006	kontrolovat	všechny	obce	i	právnické	osoby,	v	nichž	mají	
obce účast. Podle Ľubomíra Andrassyho však obce vnímají činnost NKÚ 
pozitivně, nikoliv jako přítěž, ale jako zdroj metodické pomoci, doporu-
čení i jiných užitečných podnětů.

SMS ČR nicméně trvá na svém negativním stanovisku k navrhované 
změně, což v diskuzi vyjádřili i oba zástupci sdružení. Poslankyně Ková-
řová se kriticky pozastavila nad tím, že ministr Kněžínek z důvodu lepší 
politické průchodnosti návrhu akceptuje, aby byly z působnosti vyjmu-
ty veřejné vysoké školy, ale odmítá vyjmout územní samosprávné celky. 
Dominik Hrubý zase upozornil na absurdní důsledky, které by schválení 
návrhu mohlo přinést, a na ústavněprávní aspekt celé problematiky.

„Předložené návrhy zákona nepřípustným způsobem zasahují do 
práva na samosprávu. Protože je právo na samosprávu běžně uznáváno 
jako součást nezměnitelného jádra Ústavy, nelze podle SMS ČR takový 
rozpor zhojit ani souběžně předloženým návrhem Ústavy. Tento názor 
opíráme zejména o některé judikáty Ústavního soudu ČR,“ vysvětlil Do-
minik Hrubý.

Věra Kovářová

Rozšíření působnosti NKÚ 
zasáhne do pravomocí samospráv, 
řekli zástupci SMS ČR na semináři
Seminář k navrhovanému rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolní-
ho úřadu, které se má dotknout především územních samospráv-
ných celků, si nenechali ve středu 
10. dubna v poslanecké sněmov-
ně ujít zástupci SMS ČR. Byli jimi 
místopředsedkyně a poslankyně 
Věra Kovářová a legislativní ana-
lytik Dominik Hrubý. V diskuzi 
vyjádřili své negativní stanovisko 
k návrhu, který by podle nich mo-
hl samosprávy ohrozit.

Chystanou novelu zákona o místních 
poplatcích SMS ČR monitoruje
Místní poplatky jsou často výrazným zdrojem příjmů obecních rozpo-
čtů. SMS ČR proto pozorně sleduje návrh změny zákona o místních po-
platcích, který v posledních měsících poslanci projednávají. Návrh má 
za cíl především integrovat dosavadní poplatek z lázeňského a rekre-
ačního pobytu a poplatek z ubytovací kapacity do nového poplatku 
z pobytu.

Materiál, který předložilo Ministerstvo financí, je především re-
akcí na fenomén sdílené ekonomiky, jejíž využívání v oblasti ubyto-
vacích služeb zejména ve městech se stalo předmětem diskuzí. Zá-
kazníci ubytovaní v rámci služeb sdílené ekonomiky přirozeně, stej-
ně jako zákazníci běžných hotelů, využívají obecní infrastrukturu 
a je tím pádem žádoucí, aby za ně poskytovatelé takových služeb od-
váděli místní poplatky. K tomu je ovšem třeba zjednodušit stávající 
legislativu.

Novela zákona také zvyšuje maximální sazbu poplatku ze součas-
ných 21 korun za den (max. 15 korun za den poplatek z lázeňského a re-
kreačního pobytu + max. šest korun za den poplatek z ubytovací kapaci-
ty), avšak s odloženou účinností od 1. ledna 2021. Zbytek změn má nabýt 
účinnosti už o rok dříve.

SMS ČR nevidí pro odloženou účinnost žádný důvod, což akcento-
valo i v připomínkovém řízení. Maximální sazba poplatku z ubytovací 
kapacity	se	od	roku	1993	zvýšila	ze	dvou	korun	na	šest,	ke	zvýšení	maxi-
mální sazby poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt pak v tomto 
období nedošlo vůbec. Reálně tak maximální výše sazby vlivem inflace 
setrvale klesá. Pokračování na další straně



Kvůli rekodifikaci stavebního práva zve SMS ČR v květnu 
starosty ke kulatým stolům. Připravená je také petice!
Vývoj věcného záměru stavebního zákona a uplatněných připomínek podaných v rámci mezirezortního řízení 
SMS ČR bedlivě sleduje. Nyní chystá konferenci a sbírá další podněty starostů. V první polovině května se uskuteč-
ní cyklus kulatých stolů, na kterých mají zaznít. Připravená je také petice proti rušení stavebních úřadů, kterou sta-
rostové obdrží na kulatých stolech nebo prostřednictvím krajských manažerů. 
SMS ČR během mezirezortního řízení uplatnilo řadu zásadních připo-
mínek. Podrobněji o nich informoval březnový zpravodaj. Ve velmi ná-
ročném procesu byl u velké části ponechán rozpor. Z dosavadních jed-
nání je ale zřejmé, že se vláda pokusí prosadit svoji představu stůj co 
stůj. „Jedná se o významný zásah do smíšeného modelu veřejné sprá-
vy,“ komentuje současnou situaci předseda SMS ČR Stanislav Polčák. 
„Rekodifikace stavebního práva je potřebná, s odejmutím této agendy 
obcím ale sdružení nesouhlasí,“ dodal. 

Podle SMS ČR reálně hrozí, že velkému počtu obcí bude výkon sta-
vební agendy odebrán. „Tento nesmyslný krok by na venkově vzdálil 
veřejnou správu občanům, což oprávněně vyvolává velké emoce,“ vy-
světlil Stanislav Polčák s upřesněním, že právě proto pořádá sdružení 
kulaté stoly, kde zazní názory starostů a komunálních politiků na jed-
notlivé změny, které má rekodifikace přinést.

O aktuálním vývoji bude zpravodaj informovat i v následujícím čísle. 
Nebude chybět souhrn informací, jež zazní nejen na kulatých stolech se 

starosty, ale i na semináři, který v úterý 30. dubna pořádá na půdě Posla-
necké sněmovny místopředsedkyně SMS ČR a poslankyně Věra Kovářová. 

Proti věcnému záměru nového zákona připravilo SMS ČR petici. 
Starostové, kteří by ji chtěli podepsat a nemají možnost zúčastnit se 
kulatých stolů, mohou oslovit krajské manažery, kteří jim petiční ar-
chy spolu s dalšími informacemi poskytnou.

Termíny kulatých stolů k rekodifikaci stavebního práva:
6. 5., 13.00, Veselíčko, Olomoucký kraj
9. 5., 13.00, Zlatá Olešnice, Liberecký kraj
9. 5., 15.00, Nová Paka, Královéhradecký kraj
13. 5., 15.00, Moravský Krumlov, Jihomoravský kraj
14. 5., 13.00, Sedlčany, Středočeský kraj
15. 5., 12.00, Slavičín, Zlínský kraj
16. 5., 15.00, Třebíč, Kraj Vysočina

Otakar Bursa a Pavel Pacovský
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Potřebu zvýšení u integrovaného poplatku z pobytu tak považuje 
sdružení za akutní, zejména z pohledu turisticky nejatraktivnějších 
obcí, které zároveň mají největší náklady na udržování nezbytné in-
frastruktury. Vláda ovšem připomínku SMS ČR nevyslyšela a dělenou 
účinnost v návrhu ponechala.

Poslanci už k novele podali několik pozměňujících návrhů. Zmíně-
ného problému maximální sazby poplatku z pobytu se týká návrh po-
slance Jaroslava Kytýra, který má za cíl zvýšit hranici na 100 Kč. Další po-
změňovací návrhy rozšiřují okruh osob osvobozených od povinnosti 
platit poplatek – na vedoucí dětských táborů a pedagogy na škole v pří-
rodě, pracovníky vykonávající sezónní práce nebo na osoby v ubytov-
nách a vysokoškolských kolejích.

Hned dva pozměňovací návrhy poslance Jakuba Michálka se pak 
snaží ještě více regulovat platformy i poskytovatele služeb v rámci sdíle-
né ekonomiky. Dle názoru SMS ČR je tato snaha poněkud krátkozraká, 
neboť přísnější regulaci mohou vyhovět ti, kdo prostřednictvím platfo-
rem provozují rozsáhlou podnikatelskou činnost (a proti nimž má po-
změňovací návrh směřovat), ale určitě ne běžní drobní poskytovatelé, 
kteří tvoří „pravou“ sdílenou ekonomiku.

SMS ČR vnímá, že zastupování zájmů obcí je jednou z jeho nejdůle-
žitějších činností vůbec a bude proto celý legislativní proces dále moni-
torovat.

Glosa: O problémech s členy delegovanými do 
okrskových volebních komisí
Mílovými kroky se blíží volby do Evropského parlamentu. Uskuteční se v pátek 
24. a sobotu 25. května. Zájem o ně ze strany voličů bývá pravidelně minimál-
ní, zájem volebních stran o vyslání svého zástupce do Bruselu na lukrativní 
místo však velký. Každá strana, která sestavila kandidátku, může do okrsko-
vých volebních komisí v obcích nominovat prostřednictvím zmocněnce strany 
svého zástupce, který se stane členem okrskové volební komise. A také jednoho 
náhradníka. O tuto funkci, která je od loňského roku lépe honorována, bude 
zřejmě také velký zájem. 

V naší obci nastává často s takto delegovanými členy velký problém. Téměř 
pravidelně se těsně před volbami stává, že když delegovaný zjistí, jaké z této 

funkce plynou povinnosti, přestane se starostou obce komunikovat. Telefon má 
nedostupný, a pokud se jej vůbec podaří kontaktovat, vymlouvá se, že má v pá-
tek odpolední směnu. Oznamuje, že může přijít až v sobotu, jiný zase tvrdí, že 
je nemocen a neví, zda bude v pátek uschopněn. Po kontaktování náhradníka 
bývá sděleno, že již nahrazuje jiného člena ve volební komisi jiné obce. A sta-
rostovi nezbývá, než těsně před volbami nahánět zmocněnce politické strany 
s žádostí o urychlené zrušení nominace nespolehlivého člena a na toto uvolněné 
místo nominovat svého spolehlivého spoluobčana. Stalo se také, že zmocněnec, 
který jediný může za volební stranu delegovat a odvolávat člena okrskové vo-
lební komise, byl těsně před volbami nedostupný. Na sekretariátu strany pak 
řekli, že má dovolenou a je mimo území republiky. Je s podivem, že popsané pro-
blémy v naší obci zaznamenávám také u členů nominovaných stranou, která 
v minulosti, v době svého vládnutí, byla schopna trestat každé i sebemenší po-
chybení v průběhu voleb a perzekuovat občany nevoliče.

Apeluji proto na všechny politické strany bez výjimky, aby do okrskových 
volebních komisí delegovaly občany spolehlivé, občany, kteří znají význam slo-
va disciplína a lidi alespoň s rozumem průměrného člověka. Nebudou se tím 
vystavovat ostudě, která byla hojně medializována při prezidentských vol-
bách, kdy předsedkyně jedné volební komise nevěděla ani kolik a kteří kandi-
dáti postoupili do druhého kola. Pokud spolehlivé lidi ve svých řadách nena-
jdete, věřte, že my starostové malých obcí umíme do okrskových volebních ko-
misí dosadit disciplinované, čestné, poctivé a zkušené občany. Takové, které 
dobře známe a o kterých víme, že nerušený a správný průběh voleb budou, tak 
jako již mnohokrát v minulosti, sami schopni zajistit.

Aleš Pecka, starosta obce Sruby
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Znáte svého krajského manažera?
Co se děje u nás v kraji?

Milí čtenáři! Ve dvanáctidílném seriálu se vám postupně představí naši krajští manažeři. Můžete se na ně obracet se svý-
mi dotazy či podněty, které se týkají samospráv a zájmů, jež SMS ČR hájí. Kontakty na ně najdete i zde www.smscr.cz.

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory 

Jak se daří SMS ČR ve vašem kraji? 
V Královéhradeckém kraji dobře funguje ne-
jen spolupráce obcí a SMS ČR, ale i spolupráce 
mezi SMS ČR a místními akčními skupinami. 
Během roku se podařilo uskutečnit řadu pravi-
delných setkání zástupců obcí a škol, semináře 
zaměřené na GDPR a další aktuálně řešená té-
mata. Obce se na mě i na předsednictvo velmi 
často obracejí. Setkávám se s širokou škálou 
dotazů. Radíme s dotačními programy pro ob-
ce i s podáváním oznámení kvůli střetu zájmu. 
Dlouhodobě se zabýváme tzv. stošestkovým 
zákonem a řadou dalších. Po takové činnosti je 
pak příjemné každý měsíc sledovat, že počet 

členů v SMS ČR v Královéhradeckém kraji ne-
ustále roste. K velkému pokroku došlo i díky 
poskytování služeb pověřence a poradenství 
v rámci GDPR. Což obce a školy velice vítají.
 
Existuje, kromě celostátních témat, „problém“ 
specifický pro váš kraj, se kterým bojujete? 
Když se zamyslím nad všemi osobními schůz-
kami se zástupci našich členských obcí, napa-
dá mě stále tentýž problém. I když tato setkání 
probíhají v pozitivní atmosféře, narážíme neu-
stále na zvyšující se byrokracii, která je sužuje. 
Neustále mě překvapuje, jak krásné projekty 
a aktivity v obcích vznikají, a proto mě velice mr-

Díl čtvrtý: SMS ČR v Královéhradeckém 
kraji představuje Helenu Kuthanovou

Rozhovor

zí, jak musejí mnohdy starostové vytvářet pou-
ze „papír pro papír“, což je demotivující. I proto 
mě těší jejich pozitivní ohlasy na pomoc SMS 
ČR s agendou GDPR či veřejnými zakázkami. 

Co pro „své“ starostky a starosty připravujete?
Během letošního roku už se konala krajská se-
tkání, semináře a připravujeme další. Nyní 
máme v plánu zaměřit se na nově zvolené za-
stupitele obcí a informovat je o službách a čin-
nosti SMS ČR. Zastupitelé obcí většinou vědí či 
i využívají služby pověřence, ale už nevědí, že 
SMS ČR svým členům nabízí také bezplatnou 
právní poradnu nebo i dotační poradnu, kde 
mohou konzultovat projektový záměr. V rámci 
SMS ČR funguje rovněž tzv. krizová poradna, 
která nabízí bezplatnou pomoc v situaci, kdy je 
starosta například označen za viníka nějaké 
negativní události. Například když nevypsal 
výběrové řízení, které údajně měl a způsobil 
tak svou činností – anebo nečinností – škodu 
své obci nebo někomu jinému apod.

Pokračování ze strany 1

„Bojím se, že horlivá snaha ministerstva povede pouze ke složení funkcí 
celé řady starostů, místostarostů a radních na malých obcích nebo neo-
chotě kandidovat v příštích komunálních volbách. Již takové situace 
a ohlasy evidujeme,“ obává se Stanislav Polčák, který prostřednictvím 
své advokátní kanceláře nabídl členským obcím bezplatné zastupová-
ní v řízení o přestupku zákona o střetu zájmů.

K sankcionování veřejných funkcionářů z komunální úrovně dochází 
i v případě, že po opomenutí své povinnosti loni v červnu průběžná 
oznámení doplnili před zahájením řízení či neprodleně po zahájení ří-
zení o přestupku, a to i v případě, že veřejnost se po absentujících ozná-
meních „nesháněla“. Pokud bylo zahájeno řízení o přestupku, je takřka 

Zastupitelé obětí systému?
jasné, že veřejného funkcionáře sankce nemine. Minimálně musí uhra-
dit náklady na řízení ve výši 1000 korun, pokud nedojde k jeho zastave-
ní. „Je to absurdní situace. Tito zastupitelé často prošli opakovaně volba-
mi a byli zvoleni do nejvyšších postů na obci. Tedy zafungovala jakási 
sousedská kontrola,“ komentuje aktuální dění místopředseda SMS ČR 
a starosta obce Dolní Studénky Radim Sršeň.

I na základě poznatků z aktuálních řízení se SMS ČR vynasnaží inicio-
vat změnu aktuální právní úpravy zákona o střetu zájmů. „A to tak, aby 
zákon nedopadal takto drakonicky na neuvolněné veřejné funkcionáře 
na malých obcích, u kterých mohou být uložená sankce nebo náklady ří-
zení vyšší, než odměna za jejich práci. Věříme, že Ústavní soud tuto okol-
nost zohlední,“ dodal Stanislav Polčák. Pavel Pacovský, SMS ČR
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Jihomoravský kraj Liberecký kraj

V Jihomoravském kraji 
stále vede téma SUCHO
Boj se suchem a nakládání s vodami zůstává i nadále palčivým tématem 
Jihomoravského kraje, kterým se intenzivně zabývá i krajské SMS ČR. 
Diskutovalo o něm krajské předsednictvo, které se poprvé v novém slože-
ní sešlo v polovině března v Bulharech na Břeclavsku. „Sucho je problém, 
který se každým rokem výrazně prohlubuje. Místní poměry znají zejmé-
na malé samosprávy, jejichž hlas by měl být v těchto souvislostech sly-
šet,“ uvedla manažerka Lenka Matějová. Předsednictvo vyjádřilo podpo-
ru spolku Za vodu pro lidi, který založili zástupci samospráv s cílem dále 
bojovat proti možné těžbě štěrkopísku. Členem čestné rady spolku je na-
příklad jihomoravský hejtman Bohumil Šimek či senátorka Anna Hu-
báčková.	„Případná	těžba	by	ohrozila	zdroj	pitné	vody	pro	více	jak	140	ti-
síc osob a problém se suchem a nedostatkem pitné vody by se ještě více 
zkomplikoval,“ řekla Lenka Matějová s upřesněním, že zájemci o podpo-
ru spolku naleznou více informací na www.zavoduprolidi.cz.

Liberecký kraj podporuje české hudebníky, 
opravy památek i turistický ruch
Přes 18 milionů korun rozdělí na dotacích odbor kultury, památkové pé-
če a cestovního ruchu v Libereckém kraji. Na zachování a obnovu movi-
tých a nemovitých kulturních památek a na stavebně historický prů-
zkum je určeno více než 12 a půl milionu korun. „Pomoc obnově pamá-
tek v kraji považuji za jednu z priorit. Financovat rekonstrukci památky 
je velice náročné. Slouží přitom nejen majiteli, ale i jako odkaz budou-
cím generacím. Kvůli nezájmu či neschopnosti financovat rekonstrukci 
památky ze strany majitele už jich celá řada zanikla. Tomu chceme fi-
nanční podporou zabránit,“ doplnila radní z odboru kultury Květa Vin-
klátová. Uvedla, že na rozvoj cestovního ruchu v regionu vyčlenil kraj 
přes tři miliony korun. Další dva a půl miliony půjdou na spolufinanco-
vání kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu 
se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost či ta-
neční umění.

https://www.kraj-lbc.cz/pres-18-nbsp-milionu-korun-rozdeli-na-
dotacich-odbor-kultury-pamatkove-pece-a-nbsp-cestovniho-ruchu

-n901527.htm

Vzhledem k tomu, že krajské předsednictvo má nyní mnoho „nováč-
ků“, dali si organizátoři setkání za cíl lépe se seznámit a stanovit cíle a pri-
ority pro následující období. Krajská manažerka představila aktuální 
stav členské základny, projekty, zrekapitulovala, co se povedlo a nepo-
vedlo za minulé období. Jednotliví členové byli nominováni za kraj do 
pracovních skupin SMS ČR. „Základní priority se v novém funkčním ob-
dobí měnit nebudou. K těm nejdůležitějším stále patří pracovat ve pro-
spěch samospráv v kraji a zároveň upevňovat pozici SMS ČR mezi nejdů-
ležitějšími územními partnery,“ vysvětlila manažerka.

Kontakty na členy předsednictva naleznou zájemci na webových 
stránkách SMS ČR v sekci Jihomoravského kraje, kde jsou po přihlášení 
dostupné i shrnující materiály z činnosti. Plně k dispozici je i krajská 
manažerka Lenka Matějová. Na ni se mohou zástupci samospráv obra-
cet také v případě, že by chtěli činnost SMS ČR představit v rámci jedná-
ní mikroregionu či DSO, jehož jsou členy. Krajská manažerka poskytne 
rovněž více informací o členství v SMS ČR a benefitech, které sdružení 
nabízí.

Královéhradecký kraj

Olomoucký kraj

Venkovské prodejny dostanou 
od kraje větší podporu
Na podporu venkovských prodejen vyčlenil Královéhradecký kraj více 
peněz. Dotační program rozšířil na základě velkého počtu zájemců. 
O dotaci	mohou	požádat	od	24.	dubna.	Pohybuje	se	mezi	20	a	50	tisíci	
korunami, přičemž spoluúčast obce musí být stejná. Účelem je zacho-
vání služby na venkově, což SMS ČR vítá. Více informací naleznete ZDE. 

Za vyšší POV dostal Olomoucký kraj 
od SMS ČR pochvalu
Pochvalu za navýšení peněz v Programu obnovy venkova dostal ná-
městek olomouckého hejtmana Pavel Šoltys od předsednictva SMS 
ČR v Olomouckém kraji. Stalo se to na jednání, které se uskutečnilo 
v březnu. 

Předseda krajského sdružení Tomáš Šulák zároveň vyzval k navýšení 
poměru financování u malých obcí ze současných 50 procent. „Náměs-
tek Pavel Šoltys slíbil, že nechá vypracovat analýzu čerpání POV za mi-
nulý rok a sdělil, že by případné zavedení jiného financování pro malé 
obce nebylo administrativním problémem,“ uvedl krajský manažer To-
máš Pavelka.

V kraji byla napjatá situace s vyplácením dotací na vodovody a kana-
lizace. Ta je nyní stabilizovaná. Ministerstvo zemědělství zašle prostřed-
ky pro dotace příští rok. Letos kraj poskytne ministerstvu půjčku, aby by-
lo možné dotace dále vyplácet. „Na setkání zazněly rovněž informace 
o připravované strategii kraje 2020–2025. Letos bude aktualizace vysou-
těžena, následně se projedná v rámci pracovních skupin RSK,“ upřesnil 
Tomáš Pavelka. Dodal, že krajské předsednictvo plánuje jednání i s další-
mi náměstky hejtmana.

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1
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Pardubický kraj Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Pustá Kamenice 
je chytrá nejen 
díky meteostanici
Když v loňském roce získala 
obec Pustá Kamenice titul 
Vesnice roku Pardubického 
kraje 2018, dokázala všem, 
že pustá není ani trochu. Le-
tos v březnu svou životaschopnost potvrdila úspěchem v soutěži Zlatý 
erb v rámci krajského kola, kde získala druhé místo za nejlepší webo-
vé stránky obce a druhé místo v kategorii Smart City a nejlepší elek-
tronická služba za obecní meteostanici. 

„Meteostanici máme na budově obecního úřadu už několik let. Mě-
ří teplotu, relativní vlhkost, srážky, sílu a směr větru. Naměřená data se 
zobrazují na internetových stránkách obce v záložkách den, týden, mě-
síc a rok,“ uvedl starosta obce Jaroslav Sklenář s upřesněním, že v jed-
notlivých záložkách se zobrazují naměřené hodnoty, grafy, lze listovat 
v historii a data exportovat do souboru. „Služba je určena pro všechny, 
kdo sledují aktuální počasí, pro chalupáře a turisty, kteří se do naší ob-
ce chystají,“ dodal. Meteostanice patří mezi hojně navštěvované strán-
ky internetové prezentace. „Již nyní pracujeme na dalším zdokonalení 
webových stránek obce, se kterými se naše malá vesnička s 330 obyva-
teli přihlásí do 22. ročníku soutěže,“ uvedl webmaster a zároveň zastu-
pitel Jiří Zahálka.

Stojí za to připomenout, že starosta i místostarosta Miroslav Myš-
ka vykonávají své funkce jako neuvolnění. SMS ČR jim gratuluje a zá-
roveň přeje mnoho sil, elánu a odhodlání ke zdolávání dalších cílů 
do Pusté Kamenice i všech obcí, které sbírají odvahu k účasti v sou-
těžích.

Starostové se vypravili do areálu 
chytrých řešení
Komentovanou prohlídku v areálu Smart City Polygon uspořádalo pro 
starosty SMS ČR v Plzeňském kraji. Měli možnost prohlédnout si ucele-
né systémy pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, zlepšení ochrany majet-
ku, „chytré parkování“, zvýšení průjezdnosti lokalitou, lepší bezpečnost 
chodců, ochranu životního prostředí, inteligentní řízení budov i kame-
rový systém. 

K financování malých obcí v rámci EU 
se vyjádřil Stanislav Polčák
Budoucí postavení malých obcí a jejich financování v rámci EU i ČR bylo 
hlavním tématem setkání členů spolku Prácheňska s představiteli SMS 
ČR. Konalo se začátkem dubna v Horažďovicích a účastnil se ho i před-
seda SMS ČR Stanislav Polčák a náměstek pro dopravu plzeňského hejt-
mana Pavel Čížek. Společně probírali otázky životního prostředí, zacho-
vání dostupnosti služeb a došlo i na představení významu SMS ČR pro 
obce.

Znáte vítěze nejlepších webovek 
v Plzeňském kraji?
Města Starý Plzenec, Spálené Poříčí a Stod mají nejlepší webové stránky 
v	Plzeňském	kraji.	Rozhodla	o	tom	porota	soutěže	Zlatý	erb	2019.	Z	ob-
cí zabodovaly Slatina, Tlučná a Trnová. Ceny 21. ročníku krajského kola 
obdrželi vítězové při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Pl-
zeňského kraje.

Gratulujeme! 

Středočeský kraj se znovu zapojí 
do projektu Obědy do škol
Do	projektu	Obědy	do	škol	se	i	ve	školním	roce	2019/2020	zapojí	Stře-
dočeský kraj. Projekt je určený zejména dětem, jejichž sociální situace 
je vážná a dlouhodobá. Ve výběru dětí se přihlíží na potřebnost podpo-
ry a sociální situaci rodiny dítěte. Na výběru dětí se aktivně podílí ško-
la. Jsou dána kritéria pro výběr a se školou se řeší vše individuálně. Pro-
jektovou žádost předloží kraj prostřednictvím Odboru projektového ří-
zení v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. 
Středočeský kraj se do projektu zapojil už vloni. Bližší informace nalez-
nete zde.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/stredocesky-kraj-se-opet-zucastni-v-poradi-druheho-projektu-obedy-do-skol;jsessionid=1C9ED0C67C60BC8AB8CD70FFF9F6F3AE.liferay_s1?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskove-informace%2Faktuality%3Bjsessionid%3D1C9ED0C67C60BC8AB8CD70FFF9F6F3AE.liferay_s1%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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Jednání o spolupráci SMS ČR 
s Ústeckým krajem znovu ožilo
Pozici nejsilnějšího regionálního partnera Ústeckého kraje v oblasti 
rozvoje venkova zřejmě zajistí krajskému SMS ČR výsledek dubnového 
jednání o spolupráci. Jednání o memorandu se vedou už od loňského 
listopadu. Na návrh vedoucího kanceláře hejtmana Luboše Trojny ho 
mělo podepsat více regionálních aktérů rozvoje venkova. Jednání s ni-
mi však nevedla k dohodě a zástupci kraje se proto vrátili k původní va-
riantě o spolupráci pouze mezi dvěma stranami. Krajem a krajským 
SMS ČR.

SMS ČR vítá snahu 
o obnovení Moldavské dráhy
SMS ČR v Ústeckém kraji tleská česko-německému memorandu, kte-
ré žádá, aby se ministerstva dopravy obou zemí začala opět zabývat 
obnovením železničního provozu na historické trati Most – Moldava – 
Freiberg s dostavbou chybějícího úseku na saské straně. K podpisu 
memoranda došlo 28. března na konferenci zájmové skupiny Moldav-
ská / Freiberská dráha v Holzhau.

O udržení provozu na regionálních železničních tratích SMS ČR dlou-
hodobě usiluje. Uvítalo proto konferenci, na níž se sešli zástupci obcí, 
měst, spolků, sdružení z obou části Euroregionu Krušnohoří, ale i hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, generální konzulka v Drážďanech 
Markéta Meissnerová, poslankyně Spolkového sněmu SRN Veronika Bell-
mann, a mnoho dalších významných osobností z ministerstev obou zemí. 

K podpisu memoranda se přihlásila všechna města a obce na historic-
ké trati, včetně statutárního města Teplice a většina zúčastněných institu-
cí. Memorandum předá českému ministerstvu dopravy hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček. Saské Ministerstvo hospodářství, práce a do-
pravy (SMWA) jej obdrží prostřednictvím poslance Steve Ittershagena. 

Zdroj: http://euroreg.cz/?p=4054

Kdo nehraje, nemůže vyhrát!
O obnově a rozvoji venkova či možnostech a novinkách ve financování dis-
kutovali účastníci semináře pro obce z území Kraje Vysočina, který se ko-
nal 5. dubna ve Vepříkově. Zazněly také aktuální informace k soutěži Ves-
nice	roku	2019,	včetně	konkrétních	zkušeností	obcí,	jež	se	v	klání	v	minu-
losti úspěšně umístily. Vepříkov zvítězil v kraji v roce 2018 a Heřmanov rok 
před tím dokonce v rámci celé republiky. 

Ústecký kraj Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Doprava, potraviny i odpady 
jsou tématy Zlínského kraje

Veřejná dopravní obslužnost a její financování se zaměřením na dál-
nice, silnice či obchvaty je jen jedním z klíčových témat, jemuž se věno-
valo jednání předsednictva SMS ČR Zlínského kraje. Jeho členové se se-
šli koncem března poprvé v novém složení. 

Témata, jimiž se dále hodlají rovněž zabývat, se týkají například po-
travinové obslužnosti venkova či odpadového hospodářství. V kontextu 
celostátních problémů došlo i na debatu o rušení stavebních úřadů, za-
držování vody v krajině a další.

Předsednictvo pověřilo krajskou manažerku, aby oslovila všechny 
mikroregiony v kraji za účelem vytvoření poradní skupiny, která by se 
stala prostředníkem mezi předsednictvem a všemi, tedy i nečlenský-
mi obcemi Zlínského kraje, pro něž by témata SMS ČR mohla být pří-
nosem.

http://euroreg.cz/?p=4054
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Použité oleje a tuky, které v domácnostech 
zbývají po vaření a smažení, v současnosti třídí 
pouze deset procent obcí. Málokdo však ví, že 
jsou cennou surovinou, kterou lze použít na-
příklad v chemickém průmyslu, upozorňuje 
výkonný ředitel České asociace odpadového 
hospodářství (ČAOH) Petr Havelka. Od 1. dubna 
začala platit nová vyhláška ministerstva životní-
ho prostředí, která přináší důležité změny ve 
sběru jedlých olejů a tuků i celoročním sběru 
biologicky rozložitelných odpadů. Obce by pod-
le ní měly mít od roku 2020 povinnost celoroč-
ně zajišťovat svoz použitých jedlých olejů a tu-
ků, které lidé stále nevhodně vyhazují.

„Použité jedlé oleje a tuky končí v současné 
době často zcela nesprávně v kanalizaci, kde 
způsobují nemalé potíže. Postupně totiž ulpí-
vají na jejích stěnách a snižují tak průchodnost. 
Přitom jsou cennou surovinou, která se po re-
generaci hodí například pro výrobu biopaliv 
nebo maziv, případně je mohou zpracovat také 
bioplynové stanice,“ říká ředitel ČAOH Havelka. 

Řada obcí již sběr jedlých olejů a tuků zavá-
dí v předstihu. Použitý olej mohou občané ode-
vzdávat ve sběrných dvorech nebo do speciál-
ních kontejnerů, takzvaných tuktejnerů. Důle-

Od 1. dubna svoz bioodpadu celoročně
Součástí vyhlášky, která začala platit od 

1. dubna, je nově i povinnost obcí celoročně vy-
vážet bioodpad. Doposud se tzv. biologicky roz-
ložitelný odpad svážel pouze od dubna do října. 
Od 1. dubna budou mít občané možnost třídit 
do hnědých popelnic i v zimě. Novela ale obcím 
v tomto období (od 1. listopadu do 31. března) 
dává možnost přizpůsobit četnost svozu klima-
tickým podmínkám a množství produkovaných 
biologických odpadů. Nové opatření by mělo 
přispět i k tomu, že se o něco více naplní zatím 
nedostatečně využité kapacity kompostáren, 
jichž v Česku v posledních letech vzniklo více 
než pět stovek. 

Řada obcí má již v současné době sběr BRKO 
zaveden celoročně. Jako příklad takové dobré 
praxe je možné uvést Hradec Králové, Ostravu, 
Rožnov pod Radhoštěm a mnoho dalších.

Obce mají kromě hnědých popelnic i další 
možnosti, jak zajistit oddělený sběr bioodpa-
dů, např. ve sběrných dvorech, nebo prostřed-
nictvím komunitních kompostáren.

„Věřím, že se v České republice podaří dobře 
rozvinout systém odděleného sběru bioodpa-
dů, zatím jsme na velmi dobré cestě. Tím to ale 
nekončí. Zásadním úkolem pro stát, je dosta-
tečné nastavení systému pro využití výstupů 
z recyklace bioodpadů, tedy například kompo-
stů. Zde je zatím stále situace nedobrá. Vhodné 
by bylo například posílení odbytu do zeměděl-
ství, do parkových úprav, rekultivací, apod. Ne-
boť půda v ČR silně potřebuje organickou hmo-
tu. Komposty jí obsahují. Na tom je tedy třeba 
ještě zapracovat, abychom celý cyklus recyklace 
funkčně a logicky uzavřeli,“ dodal Petr Havelka. 

www.caoh.cz
Pro více informací kontaktujte:

Stance Communications, s.r.o.
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www.stance.cz

Budou tuktejnery v každé obci? Svoz použitých olejů
a tuků z domácností má být od roku 2020 povinný

Vítěze za nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí 
v republice	vybrali	pořadatelé	21.	ročníku	soutěže	Zlatý	erb	2019.	Oceni-
li je na konferenci ISSS v Hradci Králové 1. dubna. Klání se letos zúčast-
nily	obce	a	města	ze	všech	14	krajů.	Celkově	se	zapojilo	435	tvůrců	webo-
vých stránek a projektů obcí a měst včetně elektronických služeb a turi-
stických prezentací. Soutěž zaštiťuje mezi jinými také SMS ČR.

V kategorii nejlepší webová stránka obce zvítězila obec Lovčice, me-
zi městy byla úspěšná Jihlava, v kategorii Smart City a nejlepší elektro-
nická služba zvítězilo město Brno s projektem Elektronická identita Br-
no iD. Zvláštní cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou 
prezentaci v kategorii města a obce vyhrály Karlovy Vary, v kategorii re-
gionů Turistický portál hlavního města Praha, mezi turistickými atrakti-

vitami uspěly webové stránky hradu Radyně. V nové kategorii organiza-
cí destinačního managementu se mezi krajskými organizacemi umístil 
nejlépe web Jihočeské centrály cestovního ruchu, mezi oblastními des-
tinačními organizacemi zvítězily webové stránky Sdružení Český ráj.

I v letošním roce byla vedle tradičních kategorií udělena také „Zvlášt-
ní cena Jana Savického“ za nejlépe zvládnuté povinné informace, tento-
krát zvlášť pro obce a města, porota shledala bezchybné zpracování po-
vinných informací u obce Lovčice a na webových stránkách města Jihla-
vy. Metodické pokyny pro hodnocení této kategorie speciálně pro soutěž 
Zlatý erb vypracovalo Ministerstvo vnitra.

Výsledky a další informace naleznete zde: https://www.zlatyerb.cz/
zlaty-erb-2019-vysledky-celostatniho-kola/d-1551

žitou podmínkou ale je, aby tyto olejné zbytky 
do tuktejnerů vkládali v uzavíratelných plasto-
vých obalech, nejlépe v PET lahvích, a ne, aby je 
tam přímo vylévali.

Speciální kontejnery jsou v obcích umístě-
ny většinou pohromadě s dalšími nádobami 
na tříděný odpad – papír, plasty nebo sklo, ne-
bo jsou k dispozici na sběrných dvorech. Je jich 
samozřejmě ale méně, neboť i tohoto odpadu 
vzniká méně, než například plastů, či papíru. 
Barevně se kontejnery na oleje a tuky mohou 
obec od obce lišit. 

Podle zjištění ČAOH sváží jedlé oleje zatím 
jen zhruba desetina obcí, mezi nimi například 
Břeclav, České Budějovice, Kutná Hora, Přerov, 
Olomouc, Pardubice, Uničov, Dolní Břežany ne-
bo i některé městské části, třeba Praha 2. Řada 
občanů o správném sběru jedlých olejů ani ne-
ví. Osvěta je tedy proto na místě. Tuky lze při-
tom velmi efektivně recyklovat nebo jinak ma-
teriálově využít. Jako cenná surovina slouží na-
příklad při výrobě metylesteru, který se přidává 
do biopaliv, anebo i v chemickém, kosmetic-
kém či gumárenském průmyslu.

Nová vyhláška také říká, že oleje nesmí být 
soustřeďovány společně s jinými biologicky 
rozložitelnými odpady, a nepatří tedy ani do 
obecních kompostů. 

Zlatý erb má vítěze. Nejlepší obecní webovky mají Lovčice


