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Rušení stavebních úøadù?
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Aktuálnì
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Starostové mají problém kvùli
støetu zájmù. SMS ÈR jim nabízí
pomoc. / str. 5

Volnì pobíhající psi v obcích? Velká
starost i finanèní zátìž. / str. 6
Úvodník

Ve snaze hájit zájmy samospráv nepolevujeme!
Nepøejeme si oslabení
pozice obcí v konkurzních øízeních

Vážení a milí èlenové
a pøíznivci SMS ÈR,
pøelom roku je tradiènì okamžikem
bilancování a hodnocení. Pøestože jsem
typ èlovìka, který se dívá spíš dopøedu,
krátkému ohlédnutí se ani já vyhnout
nechci.
A protože aktivit SMS ÈR bylo i v roce
2018 velmi mnoho, omezím se na ty
nejzásadnìjší, které dle našeho názoru
nejvýznamnìji pøispìly k tomu, co je hlavním posláním sdružení – tedy k obhajobì
oprávnìných zájmù samospráv. V této
souvislosti nemohu nezmínit servisní
pomoc v oblasti ochrany osobních údajù,
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jež reaguje na evropské naøízení známé
jako GDPR a kterou poskytujeme obcím
po celé republice ve vysoké kvalitì a za,
troufám si øíci, bezkonkurenèní cenu.
Dlouhodobì bojujeme proti neúmìrnì
pøísnému zákonu o støetu zájmù, který
nadmìrnì a neodùvodnìnì zasahuje do
ochrany soukromí volených zástupcù
obcí. Zásadnì jsme se vymezili proti
zneužívání zákona o svobodném pøístupu k informacím a zabránili šikanóznímu
jednání konkrétního èlovìka, který na
základì tohoto zákona dlouhodobì
celou øadu obcí poškozoval. Zamezili
jsme hrozícímu rušení matrik a chceme
podobnì pøedejít i rušení stavebních
úøadù, jak se doètete v tomto èísle
zpravodaje. Pøispìli jsme ke zmírnìní
drastických postihù obcí v souvislosti
s neúmyslným porušením pravidel pro
ochranu osobních údajù. Snažíme se
zkrátka, aby samosprávy mohly fungovat
svobodnì, rozumnì a profesionálnì.

Pøíkladem takové snahy je i jedna z našich posledních aktivit. Nepøejeme si,
aby byla oslabena pozice obcí jakožto
zøizovatelù pøi výbìru nejlepšího kandidáta na pozici øeditele nebo øeditelky
školy. MŠMT pøišlo s návrhem zmìny
vyhlášky è. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzních øízení, který by pøesnì
takový nežádoucí dopad mìl. Obcím
totiž ukládá povinnost striktnì se pøi
výbìru øídit poøadím uchazeèù stanoveným konkurzní komisí. Dosavadní
úprava konkurzního øízení je následující.
Komise provìøí uchazeèe a stanoví, kdo
splnil požadavky konkurzního øízení.
Obci poté navrhne doporuèené poøadí.
Ta si však mùže v poøadí vybrat pouze
z tìch uchazeèù, kteøí splnili požadavky
øízení. Obce respektují toto poøadí ve
více než 95 % pøípadù. Proto je zcela
nepochopitelné, proè se má právní
úprava mìnit, a to zpùsobem, který
extrémnì posiluje vliv ad hoc ustanovené komise a oslabuje pozici zøizovatele,
který je pøitom za správu školského
zaøízení odpovìdný. S ministerstvem
školství dál intenzivnì jednáme a vìøíme
v dohodu. O situaci vás samozøejmì
budeme informovat.
Naše úsilí o zlepšování pozice samospráv by nebylo možné bez vás a vaší
podpory. Díky poètu èlenských obcí
a aktivitì jejich pøedstavitelù je dnes
SMS ÈR neopominutelným subjektem
ve všech oblastech, které se dotýkají
každodenního života i budoucího rozvoje
obcí. Za to vám chci skuteènì upøímnì
podìkovat.
Stanislav Polèák
pøedseda SMS ÈR
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Stát chce v zemi urychlit výstavbu.
I proto hodlá zrušit stavební úøady!
SMS ÈR je zásadnì proti tomu.
Znaèné znepokojení nad návrhem Ministerstva pro místní rozvoj k rekodifikaci stavebního
práva vyslovili úèastníci jednání Komise Rady asociace krajù ÈR, kteøí se potkali v pátek
9. 11. v Lázních Slatinice na Olomoucku. Co vadí? Návrh ohrožuje model veøejné správy.
Podle nìj by mìl z 600 stavebních úøadù vzniknout jeden superúøad, 14 krajských
stavebních úøadù a 203 poboèek pro ORP. SMS ÈR to odmítá.
Stát hodlá vzít obcím stavební úøady, aby
urychlil výstavbu. Postavit dùm dnes trvá
i deset let. I kvùli podjatosti úøedníkù, tvrdí
Ministerstvo pro místní rozvoj. Na stavební
povolení nìkteøí èekají i deset let a podle
žebøíèku Svìtové banky Doing Business
se Èesko øadí mezi ètyøicet zemí svìta,
kde se na vyøízení všech formalit potøebných ke stavbì èeká vùbec nejdéle. Napsaly o tom Hospodáøské noviny. Vláda
slibuje zmìnu. Do roku 2022 chce kom-

pletnì pøekopat a pøedevším zjednodušit
stavební právo.
Souèástí zmìny má být ale zrušení stavebních úøadù, které hodlá ministerstvo
obcím odebrat. Jejich øízením má být povìøen pøímo stát. Prý to urychlí výstavbu.
A zamezí se také podjatosti. Že by tím stát
opìt vyjadøoval nedùvìru samosprávám?
Jsou viníky dlouhých prùtahù skuteènì
stavební úøady?

Obava z rušení stavebních úøadù zde již
v minulosti byla. Dohady o tom v dobì
pøípravy novely stavebního zákona v roce
2011 vyvrátil tehdejší námìstek ministra
pro místní rozvoj Miroslav Kalous. Je dnes
obava už skuteènì na místì? I na tyto
otázky odpovídá v následujícím rozhovoru
starosta Litultovic Jan Birgus.

Nic se neurychlí. Práci budou vykonávat
stejní úøedníci, øíká Jan Birgus
Výrazné zhoršení kvality služeb v regionech pøinese podle starosty Litultovic Jana Birguse
zrušení stavebních úøadù, které plánuje Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci úprav
stavebního práva. „Krajské stavební úøady budou mít pouze poboèky v ORP a budou
dùslednì oddìleny od samosprávy, èili nìco jako Úøad pro zastupování státu ve vìcech
majetkových,“ øekl.
Je dnes obava z rušení stavebních úøadù skuteènì na místì?
Pøipadá mi, že tentokrát ano. Na daném
projektu se totiž podílí Hospodáøská komora ÈR, jako vlivná skupina prosazující
zájmy velkých investorù. Dalším indikátorem je pomalu se rozbíhající kampaò,
která ze starostù dìlá viníky zdlouhavých
stavebních øízení (viz èlánek v Hospodáøských novinách). Pøitom i materiál, který
pøedložilo MMR a vypracovala právní
kanceláø najatá HKÈR pøiznává, že hlavní
úskalí zdlouhavých stavebních øízení se
nacházejí mimo samotné stavební øízení,
napøíklad v možnosti nekoneèných odvolání proti již vydaným rozhodnutím atd.
Zrušení hrozí i úøadu u vás v Litultovicích?
Ano, je to tak. Dovolím si ovšem upozornit na to, že náš stavební úøad nevznikl pøi
transformaci státní správy v roce 2003,
ale již v roce 1983, jako snaha zefektivnit
tehdejší stavební úøady na okresech.
2
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Co by to pro vás v praxi znamenalo?
Naší obèané by museli dojíždìt do Opavy, ale z daleko vìtší vzdálenosti by museli cestovat obèané nejvzdálenìjší obce,
kde je dojezdová vzdálenost 25 kilometrù.
Navíc nevíme, co bude s archívem stavebního úøadu. Náš mìstys nemá vlastní archiv staveb realizovaných v naší obci, protože archiv stavební èinnosti vede pouze
stavební úøad dané obce. Archiv zøejmì
pøevezme nový superúøad, který si bude
muset pronajmout nové prostory, a my nebudeme mít nic.
Jak se k tomu stavíte?
Jako starostovi, který má zájem na tom,
aby mìli obèané žijící v našem regionu
srovnatelné podmínky k životu, jako obyvatelé vìtších mìst, mnì to samozøejmì
vadí. Ještì vìtší pochybnosti mám jako
obèan Èeské republiky, kdy budování
stavebního superúøadu vyjde øádovì na
mnoho miliard korun. A pøitom by zlomek
z této sumy staèil na zefektivnìní èinnosti
stávajících stavebních úøadù vèetnì tolik

Jan Birgus

je starosta mìstyse Litultovice, které se nachází v Moravskoslezském kraji, 12 kilometrù
jihozápadnì od Opavy. Poètem obyvatel 916 a rozlohou 1035 hektarù patøí
Litultovice mezi menší obce západního
Opavska. Litultovice jsou samostatnou
obcí se stavebním úøadem a matrikou.
Souèástí obce jsou tøi pøilehlé osady: Choltice, Luhy a Pilný Mlýn.
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Takže by se mìl stavební zákon zjednodušit?
Zjednodušení stavebního zákona je žádoucí. Je napøíklad potøebné, aby se závazná stanoviska dotèených orgánù státní
správy (DOSS) vydávala jen pro skuteènì
potøebné stavby. Uvedu pøíklad. Budete-li stavìt malou chatku s kamny do 5 kW,
musíte mít závazné stanovisko orgánu
ochrany ovzduší! Revize poètu DOSS.
Správnì provedená elektronizace by také
mohla pomoci, ale zrovna jeden z pokusù
MMR a to program MS2014 (administrace
fondù EU) je spíše za trest než ku pomoci.
Hlavní problém délky tìch nejznámìjších
stavebních øízení je v možnosti nìkolikanásobného odvolávání proti rozhodnutím,
ale i závazným stanoviskùm DOSS atd.
Problém vidím v legislativì, která je stejnì
øešitelná za souèasného uspoøádání stavebních úøadù, jako pøi jakémkoliv jiném.

vzývané elektronizace. Navíc jsem pøesvìdèen, že tak ambiciózní projekt je
nereálné uskuteènit do roku 2022 a stavební právo v ÈR zùstane nadále v souèasném neutìšeném stavu.
„Je úsmìvné, že ze strany MMR zní argumenty o složitosti stavebního práva, když
právì toto ministerstvo neustálými novelizacemi stavební právo znepøehlednilo.“
Ministerstvo tedy tvrdí, že postavit
v Èesku rodinný dùm, kanceláøský
komplex èi tøeba silnici trvá extrémnì
dlouho. V èem podle vás spoèívá hlavní problém? Co by se mìlo zmìnit,
aby se stavební øízení urychlilo?
V Èesku trvá stavební øízení skuteènì dlouho, ale pokud u nás stavebník
má zájem postavit stavbu v souladu se
schváleným územním plánem a má kvalitnì zpracovaný projekt, staví v øádu mìsícù. V èláncích napøíklad na Aktuálnì se
uvádí, že stavba dlouho èeká na zmìnu
územního plánu, tak se manipuluje se
statistikou, protože nìkdo koupil levnì
nestavební pozemek a v rozporu se zákonem se pokouší stavìt nebo podstoupí žádost o zmìnu územního plánu, což
nelze zahrnout do bìžného stavebního
øízení. Naprostá vìtšina náøku pražských
developerù je právì v této kategorii. Nakoupit levnì nestavební pozemky a vynutit si zmìnu územního plánu. Proti tomu
se samozøejmì stavìjí místní obyvatelé,
kterým se slibovalo, že v místech, kde si
postavili své domy, zùstane zeleò, louka
a podobnì. Proto tato novela pøedpokládá také výrazné omezení možností
obèanù (samosprávy) zasahovat do stavebních øízení.
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Je úsmìvné, že ze strany MMR zní argumenty o složitosti stavebního práva, když
právì toto ministerstvo neustálými novelizacemi stavební právo znepøehlednilo.
Vìtšina úøedníkù stavebních úøadù vzpomíná na socialistický stavební zákon è.
50/1976 Sb. jako na jasný a pøehledný.

„Je úsmìvné, že
ze strany MMR zní
argumenty o složitosti
stavebního práva, když
právì toto ministerstvo
neustálými novelizacemi
stavební právo
znepøehlednilo.“

Myslíte si, že návrh ministerstva odebrat všem obcím stavební úøady a povìøit øízením pøímo stát urychlí výstavbu?
Myslím si, že se nic neurychlí. Práci budou vykonávat stejní úøedníci. Èást nebude mít zájem nastoupit do nové práce. MMR bude mít problém s umístìním
tìchto úøadù, jejich archivù atd. Vznikne
minimálnì tøíleté období chaosu (poslední
rok fungování starých úøadù a minimálnì
dva roky nového úøadu). Navíc výkony èistì státních institucí nejsou nijak oslnivé.
Vzpomeòme Úøad pro zastupování státu,
Státní pozemkový úøad, fatální chyby pøi
povolování dálnic dìlá samotné ØSD, což
je stání podnik.
Hovoøí se v této souvislosti i o podjatosti úøedníkù. Co o tom míníte?
Pøipadá mi to trošièku jako paní Columbová ze seriálu Inspektor Columbo. Všichni
o tom mluví, ale nikdo nedoloží žádnou
statistiku, ze které by bylo jasné, o jak závažný problém se jedná, aby to stálo za
vyhozené miliardy. Je tøeba oddìlit zneužívání podjatosti odpùrci nìkterých staveb. Tento problém by mìla øešit novela
správního øádu, kterou inicioval Pardubický kraj, ne MMR! A skuteèné ovlivòování
stavebního øízení ze strany starostù? Netvrdím, že to není možné. Ale jsem pevnì
pøesvìdèen, že prokázané pøípady nepøesahují statistiku korupèních policistù, celníkù, úøedníkù ministerstev a podobnì.
Jaké kroky se chystají?
Zatím doufám, že MMR uslyší na vìcné
argumenty, od svého zámìru upustí a budeme se zabývat skuteènì potøebnou
rekodifikací stavebního práva na základì
souèasného modelu výkonu státní správy.
Jednání by se mìlo uskuteènit 4. 1. 2019
na MMR, kde zastupuji SMS ÈR. V této
vìci jsou s námi za jedno i zástupci SMO
i Asociace krajù. V tuto chvíli to bohužel
nevypadá, že by MMR hodlalo zmìnit názor.
3
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Díl šestý: Sociální práce v obcích
aneb Starosto, co mám dělat?
Ve Zpravodaji SMS ÈR vás postupnì seznamujeme s tøinácti tématy vzdìlávacího
kurzu „Škola èlena zastupitelstva obce“, který se koná v rámci projektu „Podpora vzdìlávání
volených zástupcù obcí I. typu“ a je spolufinancován z EU.
S novým rokem si dáváme pøedsevzetí
a také téma vzájemných vztahù prožité o nedávných Vánocích se dostává do popøedí
pozornosti. Starostky a starostové obcí však
velmi dobøe vìdí, že toto téma nelze „oprášit“ jen jednou za rok. Vztahy jsou základním
stavebním kamenem každého spoleèenství
– obec nevyjímaje. Svùj poèátek mají v rodinì, pøesahují do rodiny širší, do pøátelských
a sousedských vazeb, kultivují se zpoèátku
v mateøské škole, pozdìji v dalších stupních
škol, rozvíjejí se v zájmové sféøe a pøinášejí
své plody ve spolkovém životì a ve spoleèné
péèi o veøejné dobro – v politice.
V každém stupni však mùže vlivem nejrùznìjších okolností dojít k porušení pøirozeného
øádu. Je-li rodina nebo komunita silná, dokáže nepøíznivý vývoj vèas zastavit. Tam, kde
jsou pøirozené vazby z jakéhokoliv dùvodu
slabé, nefunkèní nebo zcela absentují, nastupuje profesionální sociální práce. Naše
spoleènosti ji dokonce kodifikovala v Zákonì o sociálních službách è. 108/2006 Sb.,
a pøíslušných vyhláškách.
Sociální práce mùže být užiteèná v mnoha
životních situacích: tam, kde rodina selhává pøi výchovì a péèi o dìti; tam kde dojde
k náhlé zmìnì zdravotního stavu; kde stáøí
nebo nemoc nedovolí èlovìku žít dále tak,
jak byl dosud zvyklý. Jakkoliv se nám to
mùže zdát vzdálené, i téma chudoby mùže
zasáhnout kohokoliv z nás. Naopak otázka
nadužívání návykových látek (zejména jistého lahodného moku) vìtšinì nikterak cizí
není. Ztráta bydlení, návrat z výkonu trestu,

domácí násilí, vyèerpání z dlouhodobé péèe
o nìkoho blízkého, psychické onemocnìní,
to všechno má svoje spoleèenské dùsledky
a pøedstavitelé obcí nezøídka slyší: „Starosto, co mám dìlat?“ Odpovìï na každou
specifickou životní situaci není snadná ani
pro ostøíleného sociálního pracovníka. Proto je dùležité, aby pøedstavitelé obcí mìli
základní povìdomí o svìtì sociální práce,
orientovali se v bìžné terminologii a pøedevším, aby vìdìli, kdo jim mùže poskytnout
kvalifikovanou pomoc nebo ideálnì pøevzít
øešení nastalé situace. „Škola èlena zastupitelstva obce“ je ideální platformou pro
základní orientaci v problematice a nabízí
prostor pro sdílení zkušeností, diskusi nad
konkrétními pøíklady i získání kontaktù ze
sítì sociálních služeb v rámci daného regionu. Základní poselství semináøe vìnovaného sociální práci jsou dvì:
1. Neobávejte se ptát odborníkù, obracejte se na sociální odbory krajských úøadù
a úøadù obcí s rozšíøenou pùsobností. Komunikujte živì s neziskovými organizacemi
ve vašem regionu – mnoho z nich vám mùže
poskytnout nejen cenné rady, ale mohou
nabídnout i øešení konkrétní situace.
2. Peèujte ze všech sil o spolkový život v obci,
posilujte mezigeneraèní solidaritu a sounáležitost, podporujte formalizované i spontánní
aktivity protože „kdo si hraje, nezlobí“.
Šśastný vstup do nového roku vám všem,
kdo vìnujete svùj èas péèi o obecné blaho,
pøeje z celého srdce Vìra Dvoøáková, která
se vám snaží být se svými kolegy sociálními
pracovníky ku pomoci.

Vìra Dvoøáková
Lektorka Vìra Dvoøáková je øeditelkou
Farní charity v Litomyšli, èlenkou Etické
komise DCHHK a sociální pracovnicí.
Dvì funkèní období se vìnovala práci
místostarostky v obci Vraclav. Zamìøuje se na koncepèní a metodickou práci
v sociální oblasti.

Škola místních samospráv hlásí plno!
Vzdìlání je dnes nezbytnou souèástí každého profesního života. Starostové a volení zástupci obcí to nemají jednoduché,
nespoèet zákonù, se kterými se potkávají,
neustále se mìnící situace a každý den
nová výzva, tak by se dala shrnout práce ve
veøejné správì. Po volbách došlo v mnoha
obcích ke zmìnì zastupitelstev a právì pro
nové èleny ZO obcí I. typu je pøipraven kurz
Škola místních samospráv. Kurz pro zaèáteèníky se uskuteèní v každém kraji ÈR
a jsme mile pøekvapeni zájmem o nìj. Tøídenní kurzy jsou výjimeèné nejen poètem
témat, ale pøedevším pøidanou hodnotou,
kterou je vedle nových pøátelství mezi
úèastníky i navazování spolupráce mezi ob4
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cemi a pøenášení pøíkladù dobré praxe. Tìšíme se na vás a vìøte, že školíme s láskou.
Více informací, vèetnì pøihlášek do kurzu
na www.portalzastupitele.cz.
Kurz Škola místních samospráv je realizován v rámci projektu Vzdìlávání zástupcù a zamìstnancù obcí I. typu 2018
– 21, reg.è. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/
0010271, který je spolufinancován z EU.
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Aktuálnì

Starostové mají problém kvùli støetu
zájmù. SMS ÈR jim nabízí pomoc
Starostùm se dlouhodobì nelíbí zákon o støetu zájmù, který mimo jiné umožòuje nahlédnout
do jejich seznamu majetku na internetu a který již napadli u Ústavního soudu. Komunální
politici doufají ve zmìnu zákona a èekají na rozhodnutí. Do té doby nechtìli své majetkové
pomìry zveøejòovat.
Ministerstvo spravedlnosti a pøíslušné pøestupkové úøady ale pøesto zahájily vynucování splnìní této povinnosti. Funkcionáøùm
obcí a mìst hrozí pokuta až padesát tisíc
korun. Rozhoøèeni proti tomuto postupu
jsou zejména neuvolnìní funkcionáøi v malých obcích. SMS ÈR se rozhodlo poskytnout stíhaným komunálním politikùm bezplatné právní zastoupení.
Ministerstvo porušilo dohodu do doby
rozhodnutí Ústavního soudu ÈR
Pøíslib znìl jasnì. Poèká se na rozhodnutí
Ústavního soudu, u nìjž zákon o støetu zájmù starostové napadli. Ministerstvo spravedlnosti, které je správcem centrálního
registru, pøesto v srpnu vyzvalo pøestupkové úøady, aby se všemi komunálními politiky
zahájily pøestupkové øízení. Výzvu adresovaly témìø 25 tisícùm veøejných funkcionáøù z celkových 33 235. Povinnost jich
nesplnilo více než 75 %. Po obdržení výzvy
øada z nich podlehla tlaku a poèet tìch,
kteøí odmítli nadále povinnost splnit, klesl
na 7 568 (22,8 %).
Ministerstvo tímto jednáním porušilo dohodu o odložení sankcionování do doby rozhodnutí Ústavního soudu ÈR.
Senátor Canov požádal Ústavní soud
o naléhavé projednání
„O projednání naší stížnosti jsem požádal
Ústavní soud naléhavì, tj. mimo poøadí.
Uèinil jsem tak jménem skupiny senátorù
s ohledem na dopady tvrdého postupu

ze strany ministerstva spravedlnosti. Jde
o dopady, které pociśují tisíce starostù,
místostarostù a radních, kteøí hájí svá ústavou zaruèená práva,“ øekl senátor Michael Canov (SLK), který zastupuje skupinu
senátorù pøed Ústavním soudem. Ústavní
soud dosud na jeho žádost nereagoval.
Stíhaným starostùm chce pomoci
i SMS ÈR
Komunálním politikùm nabízí pomoc i SMS
ÈR. Konkrétnì jde o bezplatné právní
zastoupení pro všechny starosty a radní
z èlenských obcí, s nimiž úøady zahájily
øízení. „Chceme pomoci tisícùm popotaho-

vaných starostù, místostarostù a radních,
kteøí jen chtìjí, aby stát jejich oznámení
nezveøejòoval plošnì. Ocitli se ve složité
osobní situaci a potøebují úèinnou právní
pomoc v zákonì, který je mimoøádnì komplikovaný,“ uvedl pøedseda SMS ÈR a europoslanec Stanislav Polèák (STAN). Za
starosty se postavila i poslankynì a èlenka pøedsednictva SMS ÈR Vìra Kováøová (STAN), jež vyzvala ministerstvo spravedlnosti k odložení dalších krokù v øízení
o pøestupku do doby rozhodnutí Ústavního
soudu ÈR.

O pøijetí dìtí se speciálními potøebami
by mìli rozhodovat øeditelé, míní SMS ÈR
SMS ÈR pøipomínkovalo novelizaci vyhlášky o vzdìlávání dìtí se speciálními
potøebami. Souèasný stav inkluzivního
vzdìlávání považuje za neudržitelný
a požaduje úpravu pravidel tak, aby
o pøijetí integrovaných žákù v koneèném dùsledku rozhodovali øeditelé
škol.
SMS ÈR pøipomínkovalo novelizaci vyhlášky è. 27/2016 Sb., o vzdìlávání žákù se
speciálními vzdìlávacími potøebami a žákù
nadaných, neboś považuje redukci administrativních úkolù zatìžujících školy spoje-
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ných s implementací inkluzivního vzdìlávání
za nedostateènou a obdobnì jako významná èást øeditelù a pedagogické veøejnosti,
vnímá souèasný stav jako neudržitelný. Problémy spatøuje zejména v èasté zmìnì legislativy a administrativní zátìži
spojené s výkazy. Vadí také nedostatek
školských poradenských zaøízení, pøetrvávající rozdíly v klasifikaci podpùrných
opatøení u jednotlivých poradenských
zaøízení èi neatraktivní pozice asistenta
(výše úvazku – vzdìlání – výše ohodnocení). Z dosavadních zkušeností také vyplývá, že vyuèující musejí i pøes pøítom-

nost asistentù vìnovat integrovaným
žákùm zvýšenou pozornost. Nemohou
pak tolik èasu na ostatní žáky, což vede
èasto k jejich horším výsledkùm a odcházení z takových tøíd.
SMS ÈR požaduje úpravu pravidel inkluzivního vzdìlávání tak, aby o pøijetí integrovaných žákù v koneèném dùsledku rozhodoval øeditel školy (školského zaøízení)
s ohledem na možnosti školy, èi školského
zaøízení (personální, kapacitní, dispozièní
aj) a s ohledem na nároky na vzdìlávací potøeby žáka.
5
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Téma

Volnì pobíhající psi v obcích?
Velká starost i finanèní zátìž
Zatoulaní èi vyhození psi a koèky. Problém, který trápí øadu obcí. Nejeden starosta už má
doma psa, kterého se majitelé potøebovali zbavit. Problémem je i jejich odchyt. Malé obce
øeší problém s volnì pobíhajícími psy rùznì. Jak si poradí, to zákon dlouhodobì neøeší. Za
pomoc malým obcím se staví i Sdružení místních samospráv ÈR.
Malé obce mají ovšem problém. Státní
policie mùže zasáhnout teprve, až zvíøe napadne èlovìka.
Co tedy s malými obcemi?
Vlastní útulek si zøídit nemohou a i samotný
odchyt je pro nì problematický a finanènì
nároèný. A zákon mluví jasnì. Opuštìná
nebo ztracená vìc vèetnì zvíøat, jak vyplývá z obèanského zákoníku (è. 89/2012
Sb. v aktuálním znìní), patøí do péèe
obce nebo mìsta. Obec má povinnost se
o opuštìná a ztracená zvíøata postarat,
a tedy i hradit náklady spojené s péèí
a umístìním psa do útulku.

Psích útulkù je málo a z kapacitních dùvodù staèí pojmout sotva pejsky ze svého nejbližšího okolí. Nìkdy musí odmítat
dokonce i obce, s nimiž mají pøedem
uzavøenou smlouvu. V obci, kde pobíhá
zatoulaný pes, se situace vyvíjí vìtšinou
následovnì. Nìkdo z obyvatel to nahlásí
obecnímu úøadu nebo pøivede zvíøe ke
starostovi domù. Ten si pak musí poradit.
O tom by mohl vyprávìt napøíklad starosta Veselíèka na Pøerovsku Tomáš Šulák.
„Jednoho takového psa už jsem mìl pøed
pár lety doma. Nìkdo ho tehdy na našem
katastru vyhodil pøed vánocemi. Dalšího
zatoulaného psa se ujala sekretáøka,“
øekl starosta, který musel jen bìhem
jednoho roku vyøešit další dva pøípady tulákù, o které se nikdo z místních ani po
vyhlášení rozhlasem nepøihlásil. „Odvezl
jsem je do útulku v Èechách pod Kosíøem, kde byli ochotni se psù ujmout,“
øekl dále Tomáš Šulák s tím, že obec ale
pøišlo umístìní každého z nich na necelých osm tisíc korun. „Pro obec je to velká zátìž. Za tyto peníze by se dala uspoøádat napøíklad pìkná kulturní akce nebo
svoz nebezpeèných odpadù,“ dodal
starosta. Podobnì øeší problém øada dalších obcí, nejeden starosta má doma psa
nebo koèku, kterých mu bylo líto. Nìkteré obce se rozhodly k trvalejšímu øešení
a zøídily si už dokonce vlastní kotec. Jednou z takových vesnic byly už v minulosti
6
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napøíklad Radslavice a Prosenice na Pøerovsku. Výjimkou nejsou ani obce, které
se psù zbaví tak, že je vyženou za hranici
svého katastru a pøenechají tak starost
svým kolegùm.
Lidé mají povinnost nahlásit zatoulaného psa pøíslušnému obecnímu úøadu.
Jak si ale obec se zvíøetem poradí, už
zákon neøeší.
Že je odchyt volnì pobíhajících psù pro
malé obce neèekanì velký problém, vìdí
i starostové ve Støedoèeském kraji. Vystresované zvíøe je mnohdy životu nebezpeèné
a situace si vyžaduje rychlé øešení.

Lidé mají povinnost
nahlásit zatoulaného psa
pøíslušnému obecnímu
úøadu. Jak si ale obec
se zvíøetem poradí,
už zákon neøeší.
Proè to nenahlásíte na policii?
Pøesnì to øada obèanù také udìlá. Jiné je
to v menších mìstech, kde funguje alespoò mìstská policie, která má pro odchycené psy na katastru mìsta vlastní útulky
a také speciálnì vyškolené pracovníky.

Napøíklad obce na Kutnohorsku hlásí,
že na takové situace nejsou pøipravené.
Zvíøata chytají zastupitelé a o nìjakém
školení nebo výcviku nemùže být øeè.
Mezery se snaží vyplnit alespoò mìstská
policie. Ta však není vždy k dispozici,
a když, tak pouze se svolením kutnohorské radnice, zaznívá od starostù. Dochází tudíž opakovanì k pomìrnì kuriózním
situacím, kdy starosta bìží odchytit zvíøe
sám a mnohdy si psa ještì musí nìjaký
èas ponechat. „Je to špatné. V nedìli
veèer mi tøeba zavolal jeden obèan, že
nìkdo vyhodil z auta štìòata. Musel jsem
tam jít a doma se o nì potom postarat,“
popsal jeden z dalších èetným pøíbìhù
starosta Zbraslavic Ondøej Havlovic. Na
podobný problém upozornila i starostka
z obce Tismice Martina Zdražilová, ale
i zástupci obcí Dymokury, Knìžice a Neumìtely.
Psí problém je ale trochu dražší
Do problematiky je tøeba zahrnout i prùmìrné roèní poplatky za psa, které se v obcích do 100 obyvatel pohybují kolem 80
korun za psa. Roèní pøíjem obcí do 1000
obyvatel za poplatky za psa èiní pøibližnì 9
tisíc korun. Roèní náklady na profesionální odchyty psù a jejich umístìní do útulkù
u obcí do 1000 obyvatel se prùmìrnì pohybují okolo 15 tisíc korun roènì pøi cca
tøech odchytech.
Jak to øešit?
Starostové míní, že by obcím, jež øeší odchyt psù více než dvakrát za rok, mohl finanènì pomoci kraj. Jiní navrhují napøíklad
zøízení útulku v rámci DSO, které by bylo financováno obcemi a krajem. A co si o tom
myslíte vy?
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Aktuálnì

Hranice trestného èinu se má zvýšit
na 10 tisíc korun. Obce to zatíží!
V sociální oblasti existuje øada problémù, které obcím komplikují život. Sdružení místních
samospráv ÈR upozoròuje v souvislosti se jmenováním nové ministrynì práce sociálních vìcí
Jany Maláèové na ty nejpalèivìjší. Všechny se nìjakým zpùsobem dotýkají bydlení.
Zvýšit hranici škody a upravit i limit, kdy je
krádež považována za pøestupek a kdy už
za trestný èin, chce ministr spravedlnosti
Jan Knìžínek. Všechny sazby v trestním
zákoníku by zdvojnásobil. Radost z toho
nemají obce. Rada SMS ÈR již vyslovila
s avizovaným zámìrem zásadní nesouhlas.
Pìtitisícová hranice pro škodu nikoliv nepatrnou platí od roku 2002, podle ministra
je ale s ohledem na inflaci a rùst minimální
mzdy už zastaralá. V roce 2002 byla minimální mzda 5700 korun, nyní èiní 12 200
korun. Návrh má podle ministra podporu
v právnické obci, u advokátù, státních zástupcù a soudù. „Na druhou stranu z toho
nebudou mít radost obce, protože vìci,
které jsou dnes trestní èin, budou spadat
do pøestupkového øízení. Jenže to je z povahy vìci levnìjší než soud, takže i dopad
na veøejné rozpoèty bude pozitivní,“ uvedl
pro novináøe Knìžínek.
SMS ÈR se zámìrem nesouhlasí. Podle
pøedstav ministerstva budou krádeže do
10 tisíc korun posuzovány jako pøestupek,
pøièemž øízení o nich by mìla nést na svých
bedrech obce a mìsta. Podle Sdružení to
pøivítají pachatelé trestných èinù, pøièemž
se sníží vymahatelnost práva pro obèa-

ny. Avizovaný krok zmìny trestního zákoníku má reagovat na èasový odstup od nabytí
úèinnosti trestního zákoníku a tehdy stanovené výše škod. „Jakkoli rozumím právní
logice zamýšleného kroku, tento zámìr
není podle našeho sdružení spoleèensky
akceptovatelný. Pøenáší významné náklady obcím v pøenesené pùsobnosti a podle
mnohých starostù je takovým vánoèním dá-

reèkem pro zlodìje,“ uvedl pøedseda SMS
ÈR Stanislav Polèák, který se hodlá s ministrem spravedlnosti na toto téma sejít.
„Chápu, že pan ministr je do tohoto kroku
možná tlaèen státními zástupci èi soudci,
ale podle mì musí diskutovat s tìmi, kterých se zmìna negativnì dotkne,“ uzavøel
s tím, že SMS ÈR si zajistí analýzu dopadù
chystané zmìny.
Aktuálnì

Držte se spojeného
modelu výkonu veøejné
správy
Pøedstavení zámìru na rekodifikaci
stavebního práva bylo už podruhé podstatným bodem jednání Rady vlády pro
veøejnou správu (RVVS), která se sešla
v pátek 23. 11. SMS ÈR v radì zastupuje Jan Sedláèek. Zástupci územních samosprávných celkù vyjádøili
obavu, že z materiálu je patrná snaha o vynìtí i dalších agend ze spojeného modelu výkonu VS (z oblasti
kultury, životního prostøedí atd.),
a jednomyslnì vyjádøili doporuèení
MMR, aby se pøi návrzích zmìn ve
stavebním právu drželo spojeného modelu výkonu veøejné správy.
S tímto doporuèením se ztotožnili též
pøedstavitelé MV a dalších ústøedních správních úøadù. RVVS následnì
schválila usnesení, že nesouhlasí s vyjmutím stavebních úøadù ze spojeného
modelu výkonu veøejné správy v ÈR.
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Na konferenci o nakládání s odpady
se pøedstavil i starosta Knìžic

Nové cíle EU v oblasti obìhového hospodáøství a s tím související pøíprava
nové odpadové legislativy v ÈR zásadním
zpùsobem zmìní systém hospodaøení
s odpady v ÈR. Nejvìtší výzvou ÈR v oblasti odpadù je vysoká míra skládkování.
Nová legislativa poèítá od roku 2024
se zákazem skládkování neupraveného
smìsného komunálního odpadu, recyklovatelných, využitelných a spalitelných
odpadù. Jak nová pravidla zmìní

systém hospodaøení s odpady. Pøikloníme se více ke spalování odpadu
a jeho energetického využití èi bude
nejvìtší dùraz kladen na recyklaci se
všemi svými souèasnými limity a otazníky? A jaké dopady budou mít nová
pravidla na hospodaøení obcí èi platby obèanù? I na tyto otázky hledali odpovìdi úèastníci konference Nakládání
s komunálním odpadem po roce 2024,
které se ve ètvrtek 22. 11. úèastnil za
SMS ÈR i starosta energeticky sobìstaèné obce Knìžice Milan Kazda. Podle nìj
byla nejzajímavìjší dlouhodobá koncepce vývoje cen skládkování do roku 2024,
jíž pøedstavil Jaroslav Manhart. Pøíspìvek
na téma obce a odpady pøednesl pøítomným i Milan Kazda. „Kolegy jsem upozoròoval na nutnost kvalitního tøídìní
odpadù. Moje prezentace obsahovala i informace o obnovitelných zdrojích,“ uvedl.
7
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Aktualnì

Sbírka na Prameny pokraèuje
Být nejzadluženìjší obcí v republice není žádná sláva v žebøíèku NEJ. S mnohamilionovým
dluhem se už dlouhá léta potýká obec Prameny na Chebsku. Sdružení místních samospráv
ÈR pro ni vyhlásilo v srpnu 2018 veøejnou
sbírku. Ta bude pokraèovat i v roce 2019.
Dluh vznikl v minulosti kvùli nevydaøenému
investiènímu projektu a život obce paralyzuje dodnes. „Sbírku jsme vyhlásili symbolicky v roce, kdy jsme si pøipomínali sto let
moderní èeské státnosti. Abychom si tak
uvìdomili hodnoty, na kterých chceme naši
národní identitu dál stavìt. Na odpovìdnosti
a solidaritì,“ øekl ke kroku SMS ÈR pøedseda Stanislav Polèák. Na transparentním úètu
se ke konci roku sešly takøka dva miliony
700 tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že po komunálních volbách došlo v nìkterých obcích k obmìnì vedení, rozhodlo se SMS ÈR odsouhlasit prosbu o pokraèování podpory celostátní sbírky
až do konce prvního ètvrtletí roku 2019.
Obyvatelé obce sbírkou pøímo žijí. „Každý
den kontrolujeme, kolik na úètu pøibylo.
Velmi si vážíme solidarity ostatních mìst,
obcí, ale i jednotlivcù, kteøí zaslali pøíspìvek.
A tímto všem za sebe, zastupitele a obèany
velmi za jejich štìdrost dìkujeme,“ øekla
starostka Pramenù Michala Málková.

Aby se nevytratila radost, mìjme na pamìti i drobné pomoci, které dìlají naše dny
smysluplnými. Jako tøeba pozdravení z obce Prameny. Obèané vzkazují podìkování
všem, kdo pøispìli do sbírky na pomoc jejich vesnici, jež pøes deset let splácí dluh
vzniklý nezdarem investièního projektu.

È. transparentního úètu: 226 590 568 / 0600
Poskytnutím pøíspìvku pøispìvatel souhlasí se zveøejnìním poskytnutých údajù na transparentním úètu.
https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=226590568

Komu patøí nadjezdy?
SMS ÈR nesouhlasí s tím, že by mìly být
nadjezdy majetkem obcí. „Pro obce by mohla být jejich oprava nebo pøípadná demolice
finanèního hlediska likvidaèní,“ uvedla Darina Danielová s tím, že problém se bude
koncepènì øešit na spoleèném jednání
Ministerstva dopravy, SŽDC a ØSD, jež má
pøispìt k systémovému øešení.
Obdobný problém se podle SMS ÈR týká
také nadjezdù dálnic a silnic prvních tøíd,
jde-li o místní a úèelové komunikace. „Takových nadjezdù je pravdìpodobnì ještì
více než železnièních. Rozhodnì je tedy
potøeba øešit vìc komplexnì,“ doplnil Radim Sršeò.

Obce si nemohou dovolit ze svých rozpoètù udržovat nadjezdy nad železnicí,
které nejsou v jejich majetku. Komu
tedy patøí nadjezdy a kdo se o nì má
starat? I o tom jednali v úterý 13. 11. mís8
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topøedseda SMS ÈR Radim Sršeò a právnièka Darina Danielová se zástupci SŽDC.
Za SŽDC se jednání úèastnila mimo jiné
námìstkynì generálního øeditele pro provozuschopnost dráhy Marcela Pernicová.

Diskutovalo se rovnìž o znovuobnovení tratì z Lovosic do Teplic, kde byl pøed
pìti lety pøerušen provoz kvùli sesuvu pùdy
pøi stavbì dálnice D8. Zástupci SMS ÈR
zaznamenali pozitivní posun. Mezi SŽDC
a Ústeckým krajem došlo k dohodì na
pøedpokládaném znovuobnovení provozu
na trati pøibližnì v horizontu dvou let. Øeè
byla také o pøevodu nevyužívaných nádražních budov na obce.
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Aktuálnì

Úèetní konsolidace – výpoèet podílu
èlenské obce v SMS ÈR
Víte co je úèetní konsolidace? Zjednodušenì øeèeno se jedná o vylouèení vzájemných
finanèních vztahù mezi finanènì provázanými subjekty. Napøíklad obce a její pøíspìvkové
organizace. Pøinášíme návod, jak na výpoèet podílu v SMS ÈR a jeho zanesení do
úèetních výkazù.
Cílem konsolidace je vylouèit vzájemné vztahy v podobì finanèních transakcí a vzájemnì realizovat zisky a ztráty.
V souèasné podobì se uplatòuje od roku
2015 a v praxi pro obec znamená nutnost pøedávání do centrálního systému
úèetních informací státu (CSÚIS) výèet
s podílem vlivu na založených, vlastnìných nebo ovládaných spoleèností, a to
bez ohledu na jeho výši. Povinnost uvedení podílu vlivu se tak vztahuje i na èlenství ve Sdružení místních samospráv ÈR.
Základním právním pøedpisem je tzv.
konsolidaèní vyhláška státu – vyhláška è.
312/2014 Sb., o podmínkách sestavení
úèetních výkazù ze Èeskou republiku, ve
znìní pozdìjších pøedpisù. Do výkazu se
uvádí stav k 31. prosinci právì ukonèeného roku, a to do 15. ledna bìžného
roku.
Pøíslušný výkaz naleznete zde:
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/
Ucetnictvi_Formular_2015-11_Seznam-

-ucetnich-jednotek-patricich-do-DKCS-2016.xls
Výpoèet podílu se urèuje na základì poètu èlenù v SMS ÈR k 31. 12. 2018 (1
726 obcí a 15 organizací). Èást I výkazu: Pøehled úèetních jednotek – vyplní
obec vždy. Uvede do nìj všechny úèetní
jednotky, ve kterých mají jakýkoliv podíl
(obvykle podíl na hlasovacích právech),
a to i nevýznamný.
Pokud je vliv na øízení a ovládání (suma
sloupcù C1 a C2) menší než 5 %, vyplòují
obce pouze následující sloupce tabulky
v Èásti I: C1 – hodnota pøímého vlivu, C2
- hodnota nepøímého vlivu, D – významnost podílu, J1 – hodnota pøímého podílu, J2 – hodnota nepøímého podílu. Hodnoty kritérií se v tomto pøípadì neuvádìjí.
Výkaz je pøílohou vyhlášky è. 383/2009
Sb., o úèetních záznamech v technické
formì vybraných úèetních jednotek a jejich pøedávání do centrálního systému

úèetních informací státu a o požadavcích
na technické a smíšené formy úèetních
záznamù (technická vyhláška o úèetních
záznamech).
Podíl èlenské obce ve Sdružení místních samospráv ÈR:
Sdružení má 1 726 obcí a 15 organizací. Podíl jedné èlenské obce tak èiní:
1:1 741 x 100 = 0,06 % (povinnost zaokrouhlovat na dvì desetinná místa)
Obsah jednotlivých sloupcù:
• A: IÈO
• B: pøesný název uvádìné úèetní jednotky
• C1: 0,06 %
• C2: 0,00 %
• D: 4 (nevýznamný)
• E–I: nevyplòuje se
• J1: 0,06 %
• J2: 0,00 %
Výkaz je nutné zaslat v požadovaném
formátu podle technické vyhlášky o úèetních záznamech stejnì, jako jsou zasílány úèetní výkazy.

Protierozní vyhláška – nekoneèný
pøíbìh?
Konkrétní znìní protierozní vyhlášky stále chybí. A pøitom mìla být úèinná již v roce 2018
a zemìdìlci se jí mìli øídit pøi setí. SMS ÈR proto iniciovalo nìkolik jednání.

Pøedseda SMS ÈR Stanislav Polèák se
setkal s ministrem zemìdìlství Miroslavem
Tomanem a poté s ministrem životního
prostøedí Richardem Brabcem. Bavili se
o ochranì zemìdìlského pùdního fondu
a zadržení vody v krajinì, tématech, jež
spolu souvisí.

vyhlášky a následné vypoøádání pøipomínek v rámci meziresortního pøipomínkového øízení. Meziresort pøišel s øadou
pøipomínek, které bohužel zabrzdily vyhlášení a následnou úèinnost vyhlášky. Jinými slovy se zdálo, že návrh vyhlášky spadl
tzv. pod stùl. SMS ÈR se s tímto staven
nesmíøilo a opakovanì kontaktovalo pøedkladatele, kterým je Ministerstvo životního
prostøedí. O dílèích výsledcích dotazování a jednání jsme návštìvníky webu www.
smscr.cz i ètenáøe zpravodaje seznámili.
Po tìchto peripetiích do Èeska dorazilo výrazné sucho a na politické scénì se zaèal
øešit nedostatek vody a její zadržení v krajinì. Jak již bylo zmínìnou, s touto problematikou je spojená i eroze pùdy. Tento
posun jsme velmi pøivítali a i z toho dùvodu
iniciovali již zmínìná jednání.

Jistì si všichni ètenáøi pamatují rok 2017,
kdy byl pøedložen první návrh protierozní

Základ protierozní vyhlášky byl pøepracován a nyní jej nebude tvoøit protie-
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rozní kalkulaèka, ale novì bude vyhláška postavena na principech Dobrého
zemìdìlského a environmentálního
stavu (DZES 5) a monitoringu eroze
zemìdìlské pùdy. Cílem zmìny je zjednodušit pravidla pro hospodaøící zemìdìlce a kontrolní orgány, tedy pøedevším pro ORP. Protierozní kalkulaèka
zùstane pouze metodickým nástrojem.
Uskuteènilo se dohadovací øízení mezi resorty zemìdìlství a životního prostøedí, ve
výsledku by mìla vzniknout finální podoba
vyhlášky a dojít k rozhodnutí, zda se nová
podoba protierozní vyhlášky znovu pøedloží k pøipomínkám v meziresortním pøipomínkovém øízení, nebo se rovnou vyhlásí.
Pevnì vìøíme, že finální podoba protierozní
vyhlášky bude brzy na svìtì.
Pavel Pacovský,
SMS ÈR
9
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Události

Den malých obcí pøilákal
množství nových starostù
Velkému zájmu starostù a starostek se po
komunálních volbách tìšila konference Den
malých obcí. 50. roèník se konal v úterý 20.
11. v Olomouci a o týden pozdìji v hlavním
mìstì. S novými poznatky vystoupil pøed pøítomnými také místopøedseda SMS ÈR Jan
Sedláèek. Pøedstavil jim vzdìlávací projekt
Správa obce od A do Z. „Škoda, že konferenci namohli navštívit ministøi a v diskuzích
prezentacích je tak zastoupili námìstci daných rezortù èi øeditelé odborù,“ zhodnotil
Jan Sedláèek. Nejsledovanìjším tématem
byla prezentace nových dotaèních titulù
z dílny MMR. Zástupci MŽP vysvìtlili politiku
ministerstva v oblasti odpadového hospodáøství, ale také národní i evropské dotaèní tituly
z oblasti životního prostøedí. „Velký zájem
vzbudila prezentace Ministerstva vnitra
vìnovaná nové právní úpravì odmìòování èlenù zastupitelstev obcí èi volebnímu
zákonu a seznámila s výsledky provedených kontrol. V bloku Ministerstva financí
se prezentující zamìøili na financování a hospodaøení obcí, zadluženost, návrh rozpoètu
a legislativní zmìny financování obcí pro rok
2019,“ shrnul Jan Sedláèek.
Aktuálnì

Hledají se inovace
a chytrá øešení
pro náš venkov
Inovace a chytrá øešení, jež by se
dala uplatnit také na našem venkovì, zajímají úèastníky platformy
Chytrý venkov, kteøí se úèastnili
dvoudenního setkání v Chośovicích
na Kolínsku. Jde o posun s iniciativou Smart Villages, jež je ukotvena v naøízení ke kohezní police pro
období 2020+. „V konceptu jde
o inovace ve venkovském prostøedí, což by mìlo být prùøezové
téma napøíè OP a SZP,“ vysvìtlil Gustav Charouzek ze SMS ÈR
s upøesnìním, že tentokrát se jednalo o pøenesení názvosloví z anglického jazyka do èeského, dále
o roli MAS èi inovaèního brokera.
„Definovala se rovnìž potøeba sbìru
inovativních a chytrých øešení, která
by byla uplatnitelná a pøenositelná
ve venkovském prostøedí,“ øekl. Øeè
byla i o tom, jak aktivnì vyjednávat
podporu konceptu Chytrého venkova na jednotlivých øídících orgánech.

10
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Jak pomoci zájmu
o uèòovské obory?

Koncepce rozvoje dobrovolnictví je stále ve fázi pøíprav

Projekt, jenž má u dìtí a rodièù zvýšit zájem
o uèòovské obory pøedstavila Podvýboru
pro regionální školství soukromá agentura,
která jej vypracovala. Podvýbor se sešel ve
ètvrtek 22. 11. SMS ÈR na nìm zastupuje
Petr Halada. Podle agentury vychází problém z nízké kvality základních škol a je proto dobøe, že existují státní maturity a pøijímací
zkoušky. Projekt navrhuje duální systém
a práci uèòù pøímo na pracovištích firem, stipendia pro tøíleté obory, rovnìž
zpøísnìní požadavkù na technické obory. Na jednání padl také návrh provést prùzkum stavu i v okolních zemích. Pøedložený
projekt není podle poslance Martina Baxy
kvalitní a obsahuje mnoho chyb. „Státní maturita není pro všechny – zvládají ji jen gymnázia. Technické obory je tøeba podporovat
už na základních školách,“ øekl. Poslanec
Jan Skopeèek dodal, že systém degradují
kapacity støedních škol.

Lokální dobrovolnická centra se nesmí
stát centrem moci a byrokracie vùèi
dobrovolníkùm nebo dobrovolnickým
organizacím, zaznìlo také na jednání pracovní skupiny k návrhu Koncepce dobrovolnictví v ÈR, která se sešla v pátek 16. 11.
SMS ÈR ve skupinì zastupuje Petr Halada.
Ten také øekl, že Ministerstvo zdravotnictví
se dosud nezapojilo do pøípravy, pøièemž
každý resort a Úøad vlády zpracují, èím se
vùèi dobrovolnictví zabývají a co mu pøináší. Diskutovalo se také nad akèním plánem a SWOT analýzou a došlo i na rozbor
možností financování realizace koncepce
a dobrovolnických center z projektu MPSV
a následnì ze státního rozpoètu. Pokud
koncepci schválí vláda, budou centra financována – sdìlilo Ministerstvo financí.

SMS ÈR iniciovalo vznik nové
pracovní skupiny
Stanovit definici a typologii venkova a vytvoøit
souvislosti k financování a koncepci rozvoje
venkova si dala za cíl na svém úvodním setkání Pracovní skupina pro rozvoj venkova. Její
èlenové se potkali ve støedu 21. 11. z podnìtu SMS ÈR, které zastupovali její pøedseda
Stanislav Polèák a Pavel Pacovský.
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Aktuálnì

Protikorupèní opatøení nebo zásahy
do práva na samosprávu?
SMS ÈR uplatnilo pøipomínky k vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022
a k návrhu zákona o lobbování s obavou o možné zásahy do ústavnì garantovaného
práva na samosprávu.
Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí
projednala na svém 19. jednání Vládní
koncepci boje s korupcí na léta 2018
až 2022. Ta stanoví základní vymezení
vládní protikorupèní politiky, na které naváže pøijetí konkrétních protikorupèních
opatøení. Koncepce se zamìøuje na
ètyøi hlavní oblasti, jimiž jsou výkonná
a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevøený pøístup k informacím,
hospodárné nakládání s majetkem
státu a rozvoj obèanské spoleènosti.
Jako rizikové oblasti byly mj. identifikovány korupce ve zdravotnictví, ve stavebním a územním øízení, v oblasti dotací
a v rámci hospodaøení s majetkem státu.
Materiál byl pøedložen do meziresortního
pøipomínkového øízení, které skonèilo
dne 6. záøí. V souèasné dobì stále probíhá vypoøádání pøipomínek, které uplatnilo i SMS ÈR.
Jedním z protikorupèních opatøení má
být posílení kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úøadu (NKÚ). NKÚ
je podle svého vymezení v Ústavì Èeské
republiky nezávislý orgán, jenž vykonává

kontrolu hospodaøení se státním majetkem
a plnìní státního rozpoètu. Podle vládní
koncepce boje s korupcí má dojít k rozšíøení kontrolních pravomocí NKÚ na vìtšinu
výdajù veøejných rozpoètù, tedy vedle kontroly hospodaøení se stáním majetkem též
napø. na kontrolu hospodaøení územních samosprávných celkù a právnických osob s majetkovou úèastí územního samosprávného celku. V koncepci
však není vyjasnìno, zda taková kontrola
má dopadat i napø. na vlastní rozpoèty obcí.
Aèkoliv SMS ÈR v obecné rovinì protikorupèní kroky vítá, zároveò musí
vyjádøit obavu z možného zasahování
do ústavnì garantovaného práva na samosprávu a též ze zvyšování administrativní zátìže územnì samosprávných
celkù. SMS ÈR má za to, že na toto
téma je tøeba zahájit odbornou diskuzi o novém nastavení kontrolních pravomocí NKÚ ve vztahu k územnì samosprávným
celkùm, s nimiž se téma prozatím neøešilo.

o lobbování. Návrh zákona o lobbování byl již pøedložen do meziresortního pøipomínkového øízení, které skonèilo dne 4.
øíjna. SMS ÈR uplatnilo k tomuto návrhu
øadu zásadních pøipomínek a vyjadøuje
obavu, že v pøípadì pøijetí návrhu zákona
v pøedloženém znìní dojde k porušení
ústavnì garantovaného práva na samosprávu. SMS ÈR plnì zastává názor,
že hájení a prosazování zájmù územnì samosprávných celkù nelze považovat za lobbování, ale že se jedná
o výkon ústavnì zaruèeného práva na
samosprávu. V tomto ohledu proto SMS
ÈR primárnì požaduje vynìtí územnì samosprávných celkù a organizací, které je
sdružují a hájí jejich zájmy, z pùsobnosti
zákona o lobbování.
SMS ÈR bude i nadále vývoj protikorupèních opatøení a legislativních návrhù v této oblasti sledovat, uplatòovat
a vypoøádávat pøipomínky a informovat
své èleny i veøejnost o dalším vývoji.

Jedním z dalších protikorupèních opatøení má být podle koncepce pøijetí zákona
Aktuálnì

Máte pìkné a pøehledné
webovky? Pøihlaste se do
soutìže!
Až do 18. 1. 2019 se mohou zájemci
z øad obcí, mìst i regionù pøihlásit do 21.
roèníku populární soutìže Zlatý erb. Krajská kola ve všech 14 krajích ÈR se budou
hodnotit od 21. 1., krajské ceremoniály probìhnou v únoru a bøeznu, finále celostátního
kola se opìt uskuteèní na konferenci ISSS
v Hradci Králové, a to v pondìlí 1. 4. Zvláštní cena ministrynì pro místní rozvoj, která je
souèástí soutìže a jejíž kategorie „regiony“ se
rozšíøila o organizace destinaèního managementu, probíhá pouze celostátnì. V roce
2018 se do soutìže zapojili tvùrci 430 webových stránek a projektù vèetnì elektronických
služeb. Veškeré informace vèetnì propozic
soutìže, termínù, pøehledu soutìžících i dalších materiálù jsou k dispozici na www.zlatyerb.cz. Soutìž zaštiśuje také SMS ÈR.
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Poradíte si s finanèním
øízením obce?

V návrhu systému vyhlášek
obcí jsou chyby

Zastupitel v kurzu je vzdìlávací program,
který pro obce poøádá Ministerstvo vnitra. Èiní tak s cílem zvýšit jejich znalosti
a dovednosti v problematice finanèního
øízení obcí. Souèástí vzdìlávacího programu jsou ètyøi kurzy: Postavení zastupitele ve veøejné správì, Dotaèní
a investièní management, Veøejné
zakázky a Rozpoètové hospodaøení
a majetek obce. Kurzy jsou pro zastupitele zdarma a konají se v osmi krajských mìstech od ledna do èervna
2019. Více informací je k dispozici na

Návrhem systému vyhlášek obcí se ve
ètvrtek 8. 11. mimo jiné zabýval Øídicí
výbor pro optimalizaci veøejné správy
v území. Podle Elišky Klouèkové ze SMS
ÈR, která se jednání úèastnila, se jednalo o zásadní bod celého programu. Vysvìtlila, že ministerstvo plánuje prosadit
zákon, kterým se zøídí systém právních
pøedpisù územních samosprávných celkù. „Pro nás z toho plynou dva problémy: Jedním je nadmìrné zatìžování
obcí další administrativou. Druhým je
to, že pøedpis, který nebude v systému, nenabyde platnosti,“ vyjmenovala.
„Rozhodnì mùžeme argumentovat právem na samosprávu a také tím, že zatím
není vùbec jasné, jestli se pøedpis v systému objeví bezprostøednì po zaslání,
anebo bude ještì podléhat nìjakému
zpracování. Pak by mohlo docházet ke
zpoždìním,“ zmínila s tím, že obce by si
pak snad ještì musely „hlídat“, zda v systému nejsou chyby. „I technická chyba by
znamenala velký problém,“ dodala.

www.zastupitelvkurzu.cz.
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Události

Politika soudržnosti
po roce 2020 je stále
aktuální
Aspekty týkající se zejména Národní
koncepce realizace politiky soudržnosti v ÈR po roce 2020 (NKR) návrhové èásti prioritizace a implementaèní èásti – architektury operaèních
programù probírali úèastníci meziregionální poradní skupiny MMR pro
budoucnost politiky soudržnosti. Sešli
se v pondìlí 5. 11. na pùdì MMR. Na
práci se podílí také SMS ÈR. Jana
Kuthanová, která na jednání SMS
ÈR zastupuje, vyjádøila mimo jiné
výhradu k procesu hodnocení tematických oblastí a ke stanovení
kritérii. Dotázala se, co se bude dít
s oblastmi, jež byly identifikovány
jako slabé, rizikové. Požádala o objasnìní, jaký materiál bude pøedložen
vládì do konce roku 2018.

Dobrá praxe v sociálním bydlení v ÈR a Evropì
Stát, obce a další poskytovatelé sociálního
bydlení by mezi sebou mìli úzce spolupracovat, zaznívalo opakovanì na mezinárodní
konferenci Dobrá praxe v sociálním bydlení
v ÈR a Evropì. Konference se uskuteènila
v listopadu v Praze v rámci projektu Podpo-

ra sociálního bydlení, který se dlouhodobì snaží o provázanost sociálního bydlení
se sociálními pracemi. Mezi více než 200
úèastníky byli nejen èeští experti, ale také
odborníci z Belgie, Nizozemska, Skotska,
Irska a Rakouska.

Jak se budou financovat regionální školy?
Reformu financování regionálního školství øešili v pondìlí 5. 11. zástupci samospráv
s námìstkyní pro øízení ekonomické sekce Zuzanou Matuškovou a dalšími pracovníky
MŠMT. SMS ÈR na jednání zastupovali Oldøich Vávra, Petr Halada a Vìra Kováøová.
Vyplynulo, že nic nebrání zahájení pøípravných krokù k realizaci reformy prostøednictvím tøí rozvojových programù již v roce 2019. Náklady reformy financování jsou
zahrnuty v návrhu rozpoètu pro rok 2020. Rozpoèet ale stále neobsahuje nárùst
mzdových nákladù. Petr Halada apeloval na zapojení navýšení mzdového nárùstu do
výdajového rámce. Zástupci samospráv ocenili aktivní jednání MŠMT pøi vysvìtlování principù reformy vùèi ORP, nicménì žádali o pokraèování a reálnì vìtší
metodické vedení. Zkušenosti samospráv a škol z øady ORP je taková, že ORP zcela rezignovaly na jakoukoliv pomoc a metodické vedení vùèi jiným školám, než pøímo
zøizovaným pøíslušnou obcí s rozšíøenou pùsobností. MŠMT pøislíbilo pokraèovat
v tomto pøístupu s tím, že se hodlá i nadále intenzivnì vìnovat pøímé komunikaci s ORP. Rozsáhlý prostor byl vìnován i financování DDM a SVÈ.

Reforma financování škol by už mìla být na stole!
Diskuse na aktuální témata a pøedstavení pozic a zámìrù zøizovatelù vùèi školám byla cílem setkání Národní unie školských asociací
se zøizovateli. Schùzka se uskuteènila v úterý
6. 11. v obci Jamné a SMS ÈR na ní zastupoval Oldøich Vávra. „Pøítomní se shodli, že je
tøeba apelovat na MŠMT, aby urychlenì
pøedstavilo detaily reformy financování
regionálního školství, zajistilo finance na
její realizaci v dlouhodobém horizontu
a spustilo ji,“ uvedl Oldøich Vávra. „Øeditelé
i zástupci zøizovatelù souhlasí, že hlav-

ním problémem konkurzù, není domnìlá
zaujatost nìkterých zøizovatelù, èi nedostateèná kvalita konkurzních komisí, ale
malý zájem ze strany uchazeèù, vyvolaný zejména u velkých støedních škol extrémním pøetìžováním øeditelù a jejich
nedostateèným ohodnocením,“ dodal.
Tématem diskuse bylo i spoleèné vzdìlávání a reálná absence sociální práce ze strany
státu v této oblasti a pøenášení odpovìdnosti
na školství.

SMS ÈR stále øeší, jak
pomoci obcím k vysokorychlostnímu internetu

Nová ustanovení k vyhlášce
o zneèištìní vody mohou
obce poškodit

Vysokorychlostním internetem a možností zapojit co nejvíce obcí do 2. výzvy
MPO se zabývali na svém jednání v úterý
2. 11. Radim Sršeò a Gustav Charouzek
ze SMS ÈR spoleènì s prezidentem Výboru nezávislého ICT prùmyslu Jakubem
Rejzkem. Stìžejním tématem schùzky
bylo rovnìž nastavení další výzvy, kde
by peníze na pøipojení mohly èerpat
i obce, které ve jmenované výzvì nejsou zpùsobilé a na internet by mohly
dosáhnout napøíklad prostøednictvím
voucherù.

Pøipomínky k návrhu vyhlášky o postupu
pro urèování zneèištìní odpadních vod,
provádìní odeètù množství zneèištìní
a mìøení objemu vypouštìných odpadních
vod do vod povrchových si vyøíkávali úèastníci setkání ve støedu 14. 11. Prezenèního
vypoøádání se za SMS ÈR úèastnil Pavel
Pacovský. „Nová ustanovení mohou potencionálnì poškodit obce,“ øekl s tím,
že i po prezenèním vypoøádání SMS ÈR
ponechalo u tìchto pøipomínek rozpor.
Zástupci MŽP k tomu sdìlili, že pøedmìtná
ustanovení by poškozovat obce nemìla.

Na Rozpoètovém výboru PS
o snížení DPH na hromadnou
dopravu
Návrhem poslancù na vydání zákona, kterým
se mìní zákon o DPH (snížení DPH na hromadnou dopravu) se ve ètvrtek 8. 11. zabýval
Rozpoètový výbor PS. Za SMS ÈR se jednání
úèastnil i Dominik Hrubý. Materiál podaný
spøátelenými poslanci podpoøili všichni
èlenové výboru kromì poslancù hnutí
ANO. Proti vystoupila poslankynì Jana Vildumetzová, jež argumentovala negativním stanoviskem SMO ÈR. Podle Dominika Hrubého
mùže SMS ÈR návrh podpoøit. „Snížení DPH
na hromadnou dopravu by mohlo ulehèit
rozpoètùm krajù a obcí, které obvykle hromadnou dopravu výraznì dotují,“ vysvìtlil.

SMS ÈR hledá možnost
spolupráce s LÈR s. p.
Pøedevším o negativních dopadech sucha a kùrovcové kalamity jednali v pondìlí 26. 11. zástupci SMS ÈR s generálním
øeditelem Lesù Èeské republiky s. p.
Josefem Vojáèkem. „Hledali jsme možné
prùniky zájmù obou subjektù a možné
smìry spolupráce,“ uvedl Jan Sedláèek, který se schùzky úèastnil spoleènì
s pøedsedou SMS ÈR Stanislavem Polèákem a Tomášem Dubským.

Kontakty na SMS ÈR: Adresa sídla SMS ÈR je Zlín - Prštné, Nábøeží 599, 760 01, telefony: 577 688 103, 604 345 806, internet: www.smscr.cz, email: info@smscr.cz, Informaèní zpravodaj SMS
ÈR vydává Sdružení místních samospráv ÈR se sídlem Zlín 760 01, Nábøeží 599, IÈ: 75130165, www.smscr.cz, info@smscr.cz, místo vydání Zlín, dat. vydání 20.12. 2018, 6/2018 , ev.è. MK ÈR E
20029. Výkonný redaktor: Marie Šuláková; Grafické zpracování: Ing. Petr Machù|+420 776 160 680; Použité fotografie: Archiv SMS ÈR, archivy obcí, Marie Šuláková.
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