
NEJEDNEJTE NA VLASTNÍ 
PĚST A SLEDUJTE AKTUÁLNÍ 
INFORMACE, VYZÝVÁ SMS ČR 
OBCE I OBČANY
Napadení Ukrajiny Ruskem vyvolalo 
v ČR obrovskou vlnu solidarity. Obce 
nezůstávají stranou a SMS ČR je připra-
veno ve spolupráci s dalšími zástupci 
samospráv a neziskovými organizacemi 
nabídnout vládě organizační podporu 
v podobě mapování volných ubytova-
cích kapacit, koordinaci materiální či 
dobrovolnické pomoci a šíření informa-
cí v regionech a obcích…
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VESNICE ROKU 2022 
SE USKUTEČNÍ 
PO DVOULETÉ PAUZE
Navzdory turbulentním mezinárodním 
událostem byla ve čtvrtek 24. února 
vyhlášena soutěž Vesnice roku 2022. 
Přihlášky do soutěže mohou obce podá-
vat až do 29. dubna. Jméno celkového 
vítěze letošního ročníku soutěže bude 
oznámeno tradičně na Jarmarku venko-
va v Luhačovicích…

STAROSTA COBY POSLEDNÍ 
DÍTĚ Z VYPÁLENÉ PLOŠTINY 
Josef Zicha je dlouholetý starosta Vyso-
kého Pole ve Zlínském kraji a zároveň 
poslední dítě z vypálené obce Ploština, 
o jejíž obnovu se společně s dalšími 
starosty snaží. „Vnímám to jako dluh vůči 
předkům, kteří zahynuli ve válce. Zvlášť ve 
světle posledních událostí na Ukrajině je po-
třeba si neustále připomínat a opakovat, že 
válka je zlo a že už nikdy nesmíme dopustit, 
aby se něco podobného stalo,“ říká…
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Základní informace pro obce, které chtějí pomoci Ukrajině

Téma

Kdo v demokracii spí, probudí se v diktatuře
Na SMSCE nemám ráda jednu věc. Není dost 
rychlá. Jako novinářka s dlouholetou praxí 
v  denních médiích jsem byla vždy zvyklá na 
to, že aktuální zprávy se zveřejňují okamžitě. 
Byť se stále učím zůstávat v klidu a nevrhat se 
do ničeho po hlavě, mám to i ve své povaze, že 
takřka okamžitě na všechno reaguji. 

Umím díky tomu chytat padající předmě-
ty i lidi při cuknutí vlaku, jsem připravena 
drapnout za bundu cizí dítě, které se žene 
pod auto, přeskočit psa na samonavíjecím 
vodítku, který se mi připletl pod nohy, jsem 
zkrátka vždy ve střehu (což se někdy více 
a jindy zase méně hodí). Vy, kteří tvoříte své 
obecní či městské zpravodaje s měsíční, 
čtvrtletní či dokonce pololetní periodicitou, 
mi možná rozumíte. Dnes aktuální a žhavé 
téma plné otázek a rychle se měnících udá-
lostí bude už zítra rozluštěno nebo se posu-
ne někam dál, někam docela jinam, a než tiš-
těný zpravodaj vydáte, bude v něm článek, 
byť skvěle a pečlivě zpracovaný, opět neaktu-
ální a nežhavý. Stejně jako můj editorial, kte-
rý jsem si už minulý týden připravila na téma 
architektonická soutěž na venkově a dnes ho 
celý smazala. 

Nedávno jsme v SMSCE rekapitulovali, 
jak se SMS ČR, samosprávy a spolky zapojily 
do pomoci tornádem postiženým obcím. 

Dnes čtu zprávy o tom, jak řada z vás organi-
zuje výpravy na Ukrajinu, sbírky nebo při-
pravuje obydlí pro ukrajinské občany. Mám 
o tom napsat? Nebo napíšeme o tom, že řada 
obcí a místních akčních skupin právě teď šílí 
z toho, že Sberbank, u které mají mnohdy ulo-
žené veškeré své finance, končí a ČNB zahájila 
kroky k odejmutí licence? Dát alespoň do ak-
tualit informaci o tom, že i Sdružení místních 
samospráv ČR spolu se Svazem měst a obcí ČR 
a neziskovými organizacemi vytvořilo společ-
nou platformu, jejímž smyslem je koordino-
vat aktivity související s řešením humanitární 
krize vyvolané ruskou agresí? 

SMSKA mapuje důležité události, zpětně 
je i jakousi kronikou sdružení a já samozřej-
mě dávno vím, že rolí tohoto měsíčníku ne-
ní šířit bleskové zprávy (ty je třeba v našem 
případě přenechat webům, sociálním sítím, 
e-mailové korespondenci), ale nabízet od-
borné návody, rady, doporučení, osvětu.

I když původně plánované téma březno-
vé SMSKY nahradil soubor základních infor-
mací pro obce, které chtějí pomoci Ukrajině, 
stále sledujeme aktuální dění, máme ote-
vřené oči, stále jsme tu s vámi. Dovolím si 
dnes končit citátem J. W. Goetha, který na 
demonstraci v Olomouci zazněl minulý tý-
den z úst ukrajinského studenta a který dal 

i  nadpis mému úvodnímu slovu: „Kdo v de-
mokracii spí, probudí se v diktatuře.“ Neztrá-
cejme naději a zůstaňme bdělí, nepřiprav-
me se v náhlé vlně chtění okamžitě pomoci 
o veškerou sílu a energii, kterou budeme ještě 
dlouho potřebovat.

Držme se a ne usněme!

Marie Šuláková
šéfredaktorka

Na titulní fotografii je Oldřich Koblížek, starosta 
obce Vraclav v Pardubickém kraji, který vyvěsil 

už ve čtvrtek 24. února ukrajinskou a českou 
vlajku. Tímto gestem vyjadřuje solidaritu lidem 

Ukrajiny a jednoznačně odsuzuje počínání 
ruského prezidenta Putina a napadení Ukrajiny 

ruskými ozbrojenými silami. „V současné době 
rekonstruujeme budovu obecního úřadu 

a úřadujeme v budově hasičské zbrojnice. Proto 
vidíte mezi vlajkami hasičský znak,“ vzkazuje 

čtenářům SMSKY Oldřich Koblížek. Podobně jako 
Vraclav se k symbolickým gestům podpory 
i konkrétní pomoci připojila celá řada obcí 

a občanů v ČR. Útok Ruska na Ukrajinu od 
samého počátku ostře odsuzuje také SMS ČR.

Editorial

V tuto chvíli jsou 
nejdůležitější finance 
Organizace musely být staženy z území z důvo-
du bezpečnosti vlastních lidí a mapují terén. 
Přispějte tedy dle svých možností na finanční 
sbírky prověřených neziskových organizací, 
které operovaly v území a znají aktuální po-
třeby, které se mění v závislosti na konfliktu, 
počasí i vládách obou zemí. Jedná se např. 
o  Člověka v tísni, Charitu ČR, Diakonii ČCE, 
Adru, Červený kříž, Lékaře bez hranic.

Zároveň se informujte, zda váš kraj neorga-
nizuje vlastní pomoc, do které byste se mohli 
zapojit, případně zda již kraj nevytvořil vlastní 
informační letáky, které můžete použít.

OBCE POMÁHAJÍ UKRAJINĚ:
Nejednejte na vlastní pěst a sledujte aktuální
informace, vyzývá SMS ČR obce i občany

Napadení Ukrajiny Ruskem vyvolalo v ČR obrovskou vlnu solidarity. Obce nezůstávají stranou. Chcete-li smysluplně 
pomoci udělejte následující:

Obce zareagovaly okamžitě. Agresi prezidenta Putina odsoudila například i obec Přerov nad Labem, která 
vyvěsila vlajku Ukrajiny a už 26. a 27. února zahájila sbírku. „Lidé jsou úžasní, materiální pomoc přivezli 
i z okolních obcí. Moc si vážím obrovské vlny solidarity a podpory,“ napsal starosta středočeské obce Jiří Beneš.
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Máte-li ubytovací kapacity, 
nabídněte je…
Máte-li ubytovací kapacity, nabídněte je pro-
střednictvím Správy uprchlických zařízení MV 
ČR, v tuto chvíli jsou preferovány především větší 
kapacity, nicméně i jeden byt se může hodit. In-
formace pošlete na ubytovaniukrajina@suz.cz.

Nezapomeňme ani na zvířata
Pomoci je třeba také zvířatům. Jejich příjezd 
a podmínky řeší momentálně Státní veterinární 
správa, nicméně povolení ubytování i se psem či 
kočkou je pro každou rodinu velké plus, neboť 
zvíře je jedním z důvodů, které některým lidem 
brání v odchodu ze země. Momentálně se také 
hledají tzv. „dočasky“, které by se postaraly o psy 
a kočky ukrajinských chovatelů a ukrajinských 
útulků, které se nachází v bombardované zóně. 
(Pro více informací o tomto druhu pomoci kon-
taktujte přímo vedoucí legislativy Jindru Tužilo-
vou – tuzilova@smscr.cz).

K organizovanému postupu 
vyzvěte i své spoluobčany
Ke stejnému organizovanému postupu vyzvěte 
i své občany, pomoc by měla být účinná a cílená, 
proto nechť využijí respektované organizace či 
oblastní neziskové organizace, které mají ově-
řené. Pokud například chtějí poskytnout odvoz 
uprchlíků jako jednotlivci, mohou se např. ob-
rátit na platformu DriveForRefugees (https://si-
tes.google.com/view/drive-for-refugees/do-
movsk%C3%A1-str%C3%A1nka?fbclid=IwAR-
1ZPTuoYjzqVwMW2-lWPdwsx7heoasVXpdZE-
TIqm9S4WzELvI6jHMian5k), nicméně i zde je 
třeba respektovat pokyny a nevydávat se na 
hranice na vlastní pěst. Paradoxně je v tuto chví-
li na hranicích více lidí nabízejících odvoz než 
uprchlíků (informace ze soboty 26. 2., podve-
čer).

SMS ČR odsuzuje útok Ruska na Ukrajinu
„Předsednictvo SMS ČR ostře odsuzuje útok Ruska na Ukrajinu. Jde o napadení svrchovaného státu, 
o jasné porušení mezinárodního práva, o neomluvitelný akt agrese. SMS ČR je připraveno ve spolu-
práci s vládou a na základě jejích požadavků koordinovat pomoc svých členů Ukrajině a Ukrajincům 
v humanitární oblasti.“ Toto usnesení přijalo předsednictvo SMS ČR ve čtvrtek 24. února. Nabíd-
ky obcí, ale i dalších subjektů na ubytování uprchlíků z Ukrajiny přijímá Správa uprchlických zaří-
zení Ministerstva vnitra ČR na adrese: ubytovaniukrajina@suz.cz.

lení pobytu cizinců odboru cizinecké policie 
(v  případě ubytování v hotelech nebo jiných 
ubytovacích zařízeních tuto povinnost vyřizu-
je ubytovatel).

Vstup do azylového řízení není 
optimálním řešením
Pro příchozí rodiny (v tuto chvíli jen ženy a dě-
ti s ohledem na vyhlášenou mobilizaci a bran-
nou povinnost) není vstup do azylového řízení 
optimálním řešením.

Rychlejší a efektivnější je požádat o speciál-
ní dlouhodobé vízum, které bude vyřízeno na 
počkání. Navíc je možné hned požádat o povo-
lení k zaměstnání a pracovat. Každý cizinec 
však má právo o azyl požádat.

Veškeré další procesy spojené s pobytem 
a  případným pracovním povolením je třeba 
řešit přes Ministerstvo vnitra, které zřídilo i in-
formační linku pro ukrajinské občany:
• Telefon: +420 974 801 802
• E-mail: ukrajina@mvcr.cz
 
Obrátit se můžete i na centra pro 
podporu integrace cizinců
Zároveň jsou po celé České republice zřízena 
centra pro podporu integrace cizinců, na která se 
můžete rovněž obrátit. www.integracnicentra.cz.

Dejte svou podporu viditelně najevo
Děkujeme všem, kdo jste vyvěsili ukrajinské 
vlajky. Pomoc Ukrajině a Ukrajincům bude po-
třeba dlouhodobě. 

SMS ČR: Sledujte nás na webu 
a Facebooku
SMS ČR je připraveno ve spolupráci s dalšími 
zástupci samospráv a neziskovými organiza-
cemi nabídnout vládě organizační podporu 
v podobě mapování volných ubytovacích kapa-
cit, koordinaci materiální či dobrovolnické po-
moci a šíření informací v regionech a obcích. 

Zpracovala
Jindra Tužilová

vedoucí legislativní 
analytička SMS ČR

Tyto informace byly
sepsány v sobotu 26. února
a budou pravidelně doplňovány či aktualizo-
vány, proto sledujte náš web smscr.cz a Face-
book www.facebook.com/SMSCR.CZ.

Kontaktujte ukrajinské občany, 
kteří žijí ve vaší obci
Zjistěte jejich konkrétní potřeby a snažte se 
jim pomoci. Možná oni znají rodinu, která by 
vaši menší ubytovací kapacitu využila. Pokud 
potřebují informace, odkazujte je na stránku 
MV ČR, kde jsou informace v ukrajinském ja-
zyce www.mvcr.cz/ukrajina.

Ukrajinští občané 
nepotřebují vízum
Ukrajinští občané mají možnost přicestovat 
na území ČR bezvízově, a to na dobu v maxi-
mální délce 90 dní v jakémkoli 180denním ob-
dobí. Povinnost prokázat se antigenním či PCR 
testem byla dne 24. 2. 2022 zrušena.

Je třeba vyřídit zdravotní pojištění
Pro pobyt v ČR je nutné být zdravotně pojiš-
těn, a to buď přes zaměstnavatele, tedy ze zá-
kona z veřejného zdravotního pojištění, nebo 
formou vlastního pojištění, které lze na dobu 
bezvízového pobytu sjednat i online.

Registrace na Policii ČR
Povinností každého cizince, který přijíždí do 
ČR, je zaregistrovat se na Policii ČR – na oddě-

https://sites.google.com/view/drive-for-refugees/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka?fbclid=IwAR1ZPTuoYjzqVwMW2-lWPdwsx7heoasVXpdZETIqm9S4WzELvI6jHMian5k
https://sites.google.com/view/drive-for-refugees/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka?fbclid=IwAR1ZPTuoYjzqVwMW2-lWPdwsx7heoasVXpdZETIqm9S4WzELvI6jHMian5k
https://sites.google.com/view/drive-for-refugees/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka?fbclid=IwAR1ZPTuoYjzqVwMW2-lWPdwsx7heoasVXpdZETIqm9S4WzELvI6jHMian5k
https://sites.google.com/view/drive-for-refugees/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka?fbclid=IwAR1ZPTuoYjzqVwMW2-lWPdwsx7heoasVXpdZETIqm9S4WzELvI6jHMian5k
https://sites.google.com/view/drive-for-refugees/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka?fbclid=IwAR1ZPTuoYjzqVwMW2-lWPdwsx7heoasVXpdZETIqm9S4WzELvI6jHMian5k
http://www.integracnicentra.cz/
http://www.mvcr.cz/ukrajina


SMS ČR apeluje na obce, které mají k dispozici nebytové prostory, aby zváži-
ly, zda je nelze alespoň provizorně adaptovat na byty pro lidi prchající z oku-
pované Ukrajiny.

I z nebytových prostor lze vybudovat provizorní byty 
pro uprchlíky. Zvažte to, vyzvalo SMS ČR obce

K podobnému kroku vyzval nedováno i ministr 
práce a sociálních věcí Marian Jurečka občany. 
Řekl, aby u sebe ubytovali Ukrajince a přislíbil, 
že vláda pro ně bude hledat cesty, jak jim při-
spět na část těchto nákladů. Uvedl to v souvis-
losti s obavou, že pokud by i nadále probíhala 
Putinova agrese vůči Ukrajině, ruská armáda 
i nadále bombardovala nemocnice a městskou 
zástavbu, můžeme očekávat mnohem více 
uprchlíků, než jich doposud dorazilo. Podle mi-

Obec, která nemá stabilní určené místo pro shromažďování velkoob-
jemových nebo nebezpečných odpadů od občanů, organizuje zpravi-
dla dvakrát ročně sběr těchto složek mobilním způsobem. Tedy při-
stavením auta nebo kontejneru po vymezenou dobu na předem sta-
novené místo, kam každý občan může přinést a předat takovéto druhy 
odpadů obcí najaté svozové firmě.

Obec bez uzavřené písemné smlouvy s provozovatelem kolektivní-
ho systému nesmí od občanů odebírat elektroodpady. Nabízíme na 
základě smluvní spolupráce rozšířit nabídku občanům o možnost je 
odevzdat prostřednictvím takového mobilního svozu také.

Jak to funguje?
Smlouva na zpětný odběr odpadních elektrozařízení v rámci mobil-
ních svozů zavazuje naši společnost k uzavření závazných podmínek 
se svozovou společností, která mobilní svoz v obci provádí. Obec je na-
proti tomu povinna uzavření takových podmínek po svozové firmě 
požadovat. Takto vytvořené sběrné místo není považováno za veřejné 
a ani není uváděno v registru sběrných míst vedeném Ministerstvem 
životního prostředí.

Způsob a rozsah sběru, místo předání zpětně odebraných elektro-
odpadů i finanční podmínky jsou pak součástí závazných podmínek 
se svozovou společností. Svozové společnosti umožňujeme buď ob-
jednat odvoz elektroodpadu z její provozovny s odměnou pouze za 
sběr, nebo přivést elektroodpad k námi určenému zpracovateli a zís-
kat odměnu za sběr i za dopravu. Další možností je předat odpadní 
elektrozařízení bez odměny na jiné veřejné sběrné místo. Podmínkou 
je vždy evidence o tom, kolik bylo v jednotlivých obcích převzato elek-
troodpadů.

Jaký je přínos?
Za hlavní přínos samozřejmě považujeme možnost občana odevzdat 
elektroodpad co nejblíže místu jeho bydliště, tedy jeho vzniku. Je nut-
né si uvědomit, že bez písemné smlouvy s provozovatelem kolektivní-
ho systému obec ani svozová společnost možnost odebírat elektrood-
pady od občanů nemá.

A nelze zapomenout i na úsporu nákladů obce – svozová firma ne-
smí obci účtovat náklady na sběr a svoz elektroodpadů! Ty jsou plně 
hrazeny Elektrowinem! 

Jaká je alternativa?
Předat odpadní elektrozařízení dobrovolným hasičům. Naši nabídku 
na zapojení sdružení dobrovolných hasičů do sběru a svozu dosud vy-
užilo již na 1700 jednotek. V loňském roce zajistily sběr více než čtyř ti-
síc tun elektroodpadu. Více na  www.recyklujteshasici.cz.

Spolupráce s obcemi v rámci mobilních svozů
REKLAMA

nistra vnitra Víta Rakušana by jich mohlo dora-
zit až 400 tisíc, nyní je v Česku asi polovina.

„Každá obec může něco poskytnout,“ řekl mís-
topředseda SMS ČR a starosta obce Tupesy ve 
Zlínském kraji Oldřich Vávra. „Osobně vidím ve 
svém okolí na jedné straně velkou ochotu pomoci 
na druhé straně maličko spoléhání se na to, že se lze 
vykoupit pouze penězi,“ uvedl. „My například v ob-
ci na vybudování takového bytu v tuto chvíli usilov-
ně pracujeme,“ dodal Oldřich Vávra. 

SMS ČR je od vypuknutí války na Ukrajině 
v kontaktu s členskými obcemi a distribuuje jim 
informace o možnostech účinné pomoci a nut-
nosti ji koordinovat. K tomu je připraveno nabíd-
nout své kapacity a kontakty také krajům. (red)
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Zdroj: Facebook Českého červeného kříže Hodonín

http://www.recyklujteshasici.cz/
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Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková 
se v úterý 1. března sešla s ministrem 
zdravotnictví Vlastimilem Válkem. 

Navzdory turbulentním mezinárodním událostem byla ve čtvr-
tek 24. února vyhlášena soutěž Vesnice roku 2022. Přihlášky do 
soutěže mohou obce podávat až do 29. dubna. Jméno celkového 
vítěze letošního ročníku soutěže bude oznámeno tradičně na Jar-
marku venkova v Luhačovicích, který se uskuteční 17. září 2022.

AktuálněS ministrem zdravotnictví (nejen)
o nedostatku lékařů v území

Vesnice roku 2022 se uskuteční po dvouleté pauze

Hlavním tématem jejich rozhovoru byl akutní 
nedostatek všeobecných, zubních i specializo-
vaných lékařů v území. Společně otevřeli otáz-
ku sladění sociálně zdravotního pomezí, která 
tematicky navázala na jednání SMS ČR s minis-
trem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou 
a měla být výsledkem spolupráce MPSV a MZ.

V neposlední řadě přišla na řadu i přeshra-
niční lékařská pomoc, vzdělávání pracovníků 
ve zdravotnictví, spolupráce v rámci Center du-
ševního zdraví a propouštění pacientů z léče-
ben, což je oblast, ke které má SMS ČR množ-
ství příkladů z praxe. (red)

„Těší mě to o to víc, že se soutěž uskuteční po dvouleté pauze vynucené epidemií,“ 
uvedla předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková. „Náš venkov ale ty dva roky nespal, 
nepřešlapoval na místě. Naopak, v mnoha ohledech prokázaly ty nejmenší obce, že si 
dokážou i v krizi velmi dobře poradit, že se mohou opřít o vzájemnou pomoc, fungují-
cí pospolitost,“ dodala.
Slavnostní vyhlášení 26. ročníku soutěže Vesnice roku se uskutečnilo v prosto-
rách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. K zahájení došlo podpi-
sem podmínek za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů soutěže: ministra pro 
místní rozvoj Ivana Bartoše, ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, předsedy Sva-
zu měst a obcí ČR Františka Lukla a výkonné tajemnice Spolku pro obnovu ven-
kova ČR Věry Libichové. SMS ČR je jedním ze spoluvyhlašovatelů soutěže. Více 
informací najdete na webu www.vesniceroku.cz. (red)

Kněžice: energeticky soběstačná 
obec a její komplexní rozvoj
Stáž se uskuteční již 17. března v Kněžicích for-
mou komentované prohlídky. Obcí Kněžice pro-
vede účastníky starosta Milan Kazda, představí 
fungování bioplynové stanice, centrální výtop-
ny, podělí se o rozsáhlé zkušenosti s budováním 
energetické soběstačnosti a využitím OZE pro 
výrobu elektřiny a tepla. Seznámí rovněž s pro-
jekty z oblasti sociálních služeb a vzdělávání. 

Na stáž se registrujte na www.portalzastu-
pitele.cz. V případě naplnění kapacity se přihlas-
te jako náhradník na pacholikova@smscr.cz.

Zajímá vás, jak komunikovat s občany prostřednictvím sociálních sítí? Nebo byste se raději dozvěděli více o tom, 
jak to funguje v energeticky soběstačné obci Kněžice? Právě na tyto dvě oblasti cílí březnové stáže, které pro vás 
připravilo SMS ČR. A tady jsou termíny a další podrobnosti:

Portál zastupitele zve na březnové stáže

Jak komunikovat s občany 
prostřednictvím sociálních sítí? 
Online stáž zaměřená na digitalizaci obce je 
rozdělena do dvou dnů. Můžete se jí zúčastnit 
buď ve dnech 15. a 17. března od 8:30 do 12:00, 
nebo ve dnech 29. a 31. března od 8:30 do 12:00.

Dozvíte se, které platformy ze sociálních sítí 
se pro obecní komunikaci nejlépe hodí či jaké 
zásady, zákonitosti a zvyklosti je dobré v komu-
nikaci dodržovat. Stáž vás seznámí i s požadav-
ky, které jsou na obecní web kladeny, a poradí, 
jak se bránit kyberútokům. Nebudou chybět 
praktické ukázky a příklady dobré praxe. Ter-

míny a odkaz na registraci stáže DIGITALIZACE 
OBCE najdete na www.portalzastupitele.cz.

Všechny stáže jsou určeny voleným zástup-
cům a zaměstnancům obcí I. typu.

Projekt „Vzdělávání zástupců a zaměstnan-
ců obcí I. typu 2018 – 21“, reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0
.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU.

Marcela Pacholíková
manažerka

vzdělávání v SMS ČR

http://www.portalzastupitele.cz/
http://www.portalzastupitele.cz/
http://www.portalzastupitele.cz/


ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová, Českou 
poštu zastupoval ředitel divize státní poštov-
ní služby Miroslav Štěpán, ředitel úseku sprá-
vy majetku Oldřich Vytiska a generální ředitel 
Roman Knapp.

Adéla Palíšková
legislativní 

analytička SMS ČR

tivní zátěž pro jejího zpracovatele. V novele tak 
ze struktury výroční zprávy školy vypadává část 
o zapojení školy do mezinárodních programů, 
do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního uče-
ní, dále údaje o předložených a školou realizo-
vaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
a údaje o spolupráci s odborovými organizacemi.

Nově je ovšem navržen bod, který se týká 
stručného popisu realizace naplňování školní-
ho vzdělávacího programu.

Lenka Matějová
legislativní 
analytik PS

pro školství, sport 
a kulturu
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Výroční zprávy škol se zjednoduší a současně se sníží administrativní zátěž pro zpracovatele. Novela vyhlášky o dlou-
hodobých záměrech a výročních zprávách o činnosti škol prošla meziresortním připomínkovým řízením v únoru. Při-
pomínky uplatnilo i SMS ČR.

Výroční zprávy škol se zjednoduší.
Novelizovanou vyhlášku připomínkovalo i SMS ČR 

Každý zřizovatel základní, střední a vyšší odbor-
né školy obdrží vždy na podzim od ředitele školy 
výroční zprávu o činnosti školy. Její náležitosti 
upravuje vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stano-
ví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 
zpráv a vlastního hodnocení školy. Ta pro obcemi 
zřizované školy především stanovuje povinnou 
strukturu a proces schvalování výroční zprávy.

Pracovní skupina 
požadovala ponechat více bodů 
z původní struktury
K návrhu vyhlášky, jež byla do mezirezortního 
připomínkového řízení předložena v únoru, 
uplatnilo SMS ČR prostřednictvím legislativních 
analytiků připomínky, které se především za-

měřily na zachování původní struktury výroční 
zprávy. Pro zřizovatele je výroční zpráva jed-
ním ze zdrojů informací o činnosti školy a mů-
že ji využít i jako nástroj k hodnocení ředitele. 
Této připomínce nicméně nebylo vyhověno. 

SMS ČR rovněž apelovalo na rozšíření pravo-
mocí zřizovatele v případech, kdy ředitel školy 
předloží výroční zprávu pozdě, kdy jí chybí pře-
depsané části, či se v ní dokonce lže. Tuto připo-
mínku MŠMT vzalo na vědomí.

Redukuje se struktura výroční 
zprávy o činnosti školy
Novela vyhlášky redukuje počet povinně uvá-
děných témat. Cílem je přispět ke zjednoduše-
ní výroční zprávy a současně snížit administra-

Nemovitosti České pošty v obcích byly hlavním předmětem jednání předsedkyně SMS ČR Elišky Olšákové a zástup-
ců České pošty, s.p. Snahou SMS ČR je, aby tyto nemovitosti i nadále sloužily jako místa, kde mohou občané využívat 
nejen poštovní, ale i jiné služby, které venkov potřebuje. Intenzivní jednání SMS ČR s Českou poštou pokračují a té-
mat, která se probírala ve středu 23. února, bylo více.

Intenzivní jednání SMS ČR s Českou poštou pokračují

Samosprávy mohou využít střídače! 
Problematika zastupitelnosti 
vyřešena
Evergreenem jednání je pobočková síť a pře-
vádění klasických poboček České pošty na po-
bočky pošty Partner. SMS ČR opakovaně upo-
zorňuje také na problematiku zastupitelnosti, 
kdy má většina obcí potíž sehnat v případě ne-
moci či ošetřování člena rodiny adekvátní ná-
hradu. Česká pošta ale přišla s řešením v podo-
bě tzv. střídačů neboli administrátorů. Ty si 
mohou obce za poplatek dojednat s oblastním 
zástupcem České pošty. „Tato služba může obcím 
pomoci například i v případě, kdy si pracovnice poš-
ty Partner bude chtít vybrat zákonnou dovolenou,“ 
uvítala novinku Eliška Olšáková. Těchto střída-
čů mohou využívat na provozovaných poboč-
kách pošt Partner pouze samosprávy.

SMS ČR: 
Příspěvek na provoz pobočky pošty 
Partner by se měl změnit
S provozováním poboček pošt Partner souvisí 
i výše příspěvku České pošty na provoz. SMS ČR 
argumentovalo neúměrnou finanční zátěží pře-
devším nejmenších obcí a vyvolalo diskusi o re-
vizi výše tohoto příspěvku. Obě strany se do-
hodly, že budou hledat cesty, jak v  tomto pří-
spěvku zohlednit velikost obce, její rozpočet 

a rozsah poskytovaných služeb. Aktuálně webo-
vé stránky České pošty uvádí modelový příklad 
odměny, který za jednopřepážkovou poštu 
Partner s provozem 25 hodin týdně činí 18 tisíc 
korun měsíčně. Do dalšího jednání, které se 
uskuteční v dubnu, připraví Česká pošta vstup-
ní data tak, aby se na jejich základě mohlo jed-
nat o možnostech revize příspěvku.

Eliška Olšáková se se zástupci České pošty 
setkala letos již podruhé. Kromě předsedkyně 
sdružení se schůzky zúčastnila také výkonná 
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2023 respondentů ze tří skupin
Průzkumu se zúčastnilo dohromady 2023 re-
spondentů ze tří skupin. Jednu z nich tvořili 
starostové a volení politici, druhou zaměstnan-
ci obecních úřadů a třetí zástupci vzdělavatelů. 
V menší míře se na vzdělávání volených zá-
stupců obcí I. typu podílí také Svaz měst a obcí 
ČR a další realizátoři. SMS ČR je dominantním 
vzdělavatelem v obcích do jednoho tisíce oby-
vatel, kterých je v ČR 80 procent.

Absolventi školení SMS ČR 
vykazují vyšší nárůst subjektivně 
pociťovaných znalostí
Role SMS ČR je ale zásadní nejen z tohoto po-
hledu. „Z průzkumu jsme se také dozvěděli, že 
respondenti, kteří absolvovali v posledním voleb-
ním období školení pořádané SMS ČR, vykazovali 
vyšší nárůst subjektivně pociťovaných znalostí 

Graf 1: Subjektivní vnímání překážek při snaze zajistit vzdělávání volených zástupců a dalších pracovníků 
obce – v %

Graf 2: Nejvhodnější forma vzdělávání dle názoru volených představitelů obcí a zaměstnanců OÚ – v %

než respondenti, kteří absolvovali školení jiných 
realizátorů, a to i ve srovnání s kurzy pořádanými 
ministerstvy,“ uvádí Civipolis s tím, že vzdělá-
vací projekt SMS ČR tak přispěl velmi pozitiv-
ním způsobem k prohloubení znalostí a do-
vedností zaměstnanců OÚ a volených zastu-
pitelů.

Vávra: SMS chce být i nadále 
dobrým vzdělavatelem zejména 
v menších a malých obcích 
Tato zjištění vedou SMS ČR k úsilí být i nadá-
le dobrým vzdělavatelem zejména v menších 
a malých obcích. „Ze zjištěných dat můžeme do-
vodit, že existuje poptávka po koncepci vzdělávání, 
která by systematickou formou řešila problémy ob-
cí I. typu, a to i s ohledem na časové, finanční a další 
překážky,“ řekl místopředseda SMS ČR Oldřich 
Vávra. „Šetření ukázalo, jaké formy a oblasti vzdě-
lávání cílové skupiny preferují, což umožní v tomto 
směru další zkvalitnění činnosti SMS ČR,“ dodal.

 
Jaká témata jsou nejžádanější?
Aktéři obcí napříč velikostními kategoriemi 
i kraji preferují především témata spojená s ak-
tuálními problémy veřejné správy, odpadovým 
hospodářstvím, financováním obcí či dotačními 
možnostmi. Zaujmout je nicméně lze mnoha 
tématy včetně soft skills, pokud budou náklady 
absolvování (časové, finanční apod.) přijatelné.

Překážky ve vzdělávání: 
nedostatek času i finanční náročnost
Za nejčastější překážky pro realizaci vzdělává-
ní je považován nedostatek času spojený s ne-
postradatelností zástupců a pracovníků obcí 
I. typu v chodu úřadu, eventuelně spojený s fi-
nanční náročností vzdělávání. „Ačkoliv období 
pandemie vedlo ke zvýšení distanční výuky a e-lear-
ningu, prezenční výuka zůstává velmi žádanou,“ 
zjistil dále Civipolis. Poměr mezi distanční a pre-
zenční výukou by měl být zhruba 50:50. V žád-
ném případě by tedy nemělo dojít ke komplet-
nímu zaměření se na distanční formy výuky. 

Průzkum sledoval také rozdíly v potřebách 
mezi vzděláváním u nejmenších obcí (do 199 
obyvatel) a těch o něco větších, soustředil se 
rovněž na rozdíly mezi zaměstnanci OÚ a vole-
nými politiky a mezi muži a ženami. 

Zdroj: Civipolis, o.p.s.

Sdružení místních samospráv ČR je nejvýznamnějším partnerem ve vzdělávání volených zástupců obcí I. typu a ze-
jména ve venkovském prostoru hraje mimořádnou roli. Ukázal to průzkum, který vloni v listopadu a prosinci proved-
la olomoucká obecně prospěšná společnost Civipolis.

SMS ČR je dominantním vzdělavatelem v obcích 
do jednoho tisíce obyvatel, ukázal průzkum
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Vrcholí finalizace kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti (FN a P) v novém operačním programu IROP 2021–2027 
(IROP 2). Jak všichni víme, pomyslný start tohoto stěžejního programu byl avizován již v roce 2021, nicméně vyjedná-
vání jeho nové podoby se táhne až dodnes. SMS ČR aktivně připomínkuje veškeré dokumenty. Snaží se o vhodnější za-
cílení celého programu. Ptáte se jakým směrem? Na venkov!

Nový IROP musí řešit problémy venkova,
SMS ČR usilovně vyjednává 

SMS ČR se podílí na připomínkování
V současnosti se SMS ČR podílí na připomínkování kritérií formálních 
náležitostí a přijatelnosti na půdě monitorovacího výboru, a to spolu 
s dalšími organizacemi zastupujícími venkovský prostor. Cílem je zmír-
nit kritéria tak, aby lépe odpovídala potřebám venkovských regionů 
a nevylučovala přístup k dotacím menším obcím.

IROP 2 je přátelštější IROP 1
IROP 2 si můžeme v kostce představit jako přátelštější IROP 1. V omeze-
né míře umožňuje podporu projektů také z oblasti cestovního ruchu, 
menších muzeí, knihoven nebo například veřejných prostranství. Až po-
tud by si čtenář mohl chystat malý potlesk, nicméně jako vždy, ďábel je 
skryt v detailu.

Dostatečně se nezohledňují potřeby 
venkovského prostoru
SMS ČR využívá všech možností, jak dosáhnout změny nastavení pod-
mínek IROP 2. Zatím v rovině připomínkování – k jednotlivým okruhům 
kritérií. V ČR máme 90 % obcí do 5 000 obyvatel a cílem sdružení je 
podpořit právě tuto skupinu sídel. Aktuální návrh IROP 2 totiž podle ná-
zoru SMS ČR dostatečně nezohledňuje právě potřeby venkovského pro-
storu, který je doslova poset menšími obcemi. Níže je uvedeno pár pří-
kladů – kritérií, které MMR navrhuje uvést do jednotlivých výzev nové-
ho IROP 2 a jsou předmětem intenzivních debat.

Aktivita INFRASTRUKTURA 
PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU
Nemotorovou dopravou se rozumí ve slovníku IROP 2 cyklodoprava 
a výstavba cyklostezek. Zde je předmětem vyjednávání SMS ČR návrh, 
aby nebyly nadstandardně upřednostňovány cyklostezky v přímé vazbě 
na městskou oblast. Minimálně projekty podpořené skrze MAS by tak 
měly podle názoru SMS ČR více respektovat lokální specifika. Vždyť 
např. v Kraji Vysočina je osídlení tvořeno řadou velmi malých obcí. Zde 
se tedy s cyklodopravou nepočítá?

nebo urbanistické soutěže dle pravidel České komory architektů. Před-
kládaný projekt má vykazovat soulad s výše uvedenými nástroji. Všichni 
vnímáme, že se jedná o záslužná opatření, kterým lze vytknout jedinou 
věc – vysokou časovou i finanční náročnost, která v kombinaci s nejisto-
tou získání dotace představuje zásadní překážky zejména pro malé ob-
ce. I proto opět považujeme za smysluplné opatření akceptovat alespoň 
pro menší projekty, či pro projekty realizované prostřednictvím MAS, 
pouze řádně zpracovanou projektovou dokumentaci bez jedné z trojice 
doplňujících podmínek. 

Aktivita – MUZEA
U projektů obnovy či výstavby muzeí se nyní jedná o podmínce, že mu-
zeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek mu-
zejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Sbírka muzea tedy musí být evidována v tzv. systému CES. Na-
víc má žadatel povinnost zpracovat plán zpřístupnění podpořené sbírky 
nebo její části. V tomto případě se nejedná o nepřekročitelnou překáž-
ku, nicméně již nyní je v případě záměru rekonstruovat obecní muzeum 
nutné, aby se obec na tuto muzejní povinnost připravila. Evidenci sbír-
ky má na starosti Ministerstvo kultury. Zároveň je velmi sporná otázka, 
zda tato administrativní povinnost u nejmenších muzeí a pamětních sí-
ní není spíše byrokratickým strašákem. U nejmenších projektů obnovy 
muzeí by tato podmínka dle názoru SMS ČR neměla být uplatňována.

Aktivita ZELENÁ INFRASTRUKTURA 
VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚST A OBCÍ 
Významným posunem v novém IROP je možnost financovat obnovu ve-
řejných prostranství – návsí, náměstí, nábřeží apod. Akceptovatelnou 
podmínkou bude důraz na zasakování srážkových vod, tvorbu vhodných 
mikroklimatických podmínek i využití recyklovaných materiálů. Nepře-
kročitelnou podmínkou však může být požadavek na pořízení územní 
studie nebo regulačního plánu, popřípadě organizace architektonické 

Aktivita – KNIHOVNY
U projektů zaměřených na obnovu knihoven budou žadatelé čelit pod-
mínce „knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce“. Opět se jed-
ná o knihovny s profesionálním či poloprofesionálním provozem a týden-
ní otevírací dobou. I zde platí to, co je uvedeno výše. Menší projekty by 
měly být umožněny k realizaci i v obcích s knihovnou, která neplní tzv. re-
gionální funkci. I o tom SMS ČR vyjednává a navrhuje úpravy podmínek.

SMS ČR se bude snažit vývoj nastavení kritérií IROP 2 zvrátit a hodlá 
i nadále bojovat za venkovské samosprávy. K dialogu a kompromisu 
očekává také větší vůli ze strany MMR. Zástupci SMS ČR, kteří se 
účastní příslušných jednání, vyvinou maximální úsilí k tomu, aby se 
navrhovaná kritéria zjednodušila a zmírnila.
 

Tomáš Chmela
místopředseda SMS ČR a starosta Slavičína

(s využitím podkladů Gustava Charouzka)
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Díl první: Pracovní skupina pro školství a sport
K Pracovní skupině pro školství a sport má její předseda Oldřich Vávra přiro-
zeně blízko nejen z toho důvodu, že „jeho obec“ je zřizovatelem úplné zá-
kladní a mateřské školy, ale i proto, že je původní profesí učitel. V obci Tupe-
sy ve Zlínském kraji působí ve funkci uvolněného starosty od roku 2006. Od 
loňského listopadu je rovněž prvním místopředsedou SMS ČR.

Jaký je podle vás historicky největší 
úspěch vaší pracovní skupiny?
V době, kdy byl ministrem školství Josef Dobeš 
(2010 – 2012 pozn. red.), hrozilo zcela reálně 
plošné uzavírání mnoha škol na venkově. Od-
vrácení této reformy (ve spolupráci se školskou 
komisí SMO) bylo bezesporu jedním z nejdůle-
žitějších výsledků práce tehdy ještě velmi mla-
dého SMS ČR. Zcela zásadní byla také změna 
právního rámce pozice ředitelů škol. Zatímco 
ještě do konce roku 2011 byli ředitelé škol jme-
nováni na dobu neurčitou, od roku 2012 má zři-
zovatel možnost vyhlašovat pravidelný kon-
kurz. Jednou z podstatných činností skupiny je 
naše podpora zřizovatelům a kultivace vztahů 
mezi školou a zřizovatelem.

Co se podařilo a mělo trvalý přínos 
napříč regiony?
Zásadní změnou pro život obcí byla změna 
RUD, jež byla od počátku svázána i s financo-
váním školství. Doba nedůstojného handrko-
vání o spolufinancování škol, která byla v ně-
kterých případech provázena i počítáním žáro-
vek na chodbách a odmítáním podílet se na 
svícení a topení v kabinetech na jedné straně 
a téměř vyděračskými praktikami jinde, skon-
čila v roce 2013, kdy se součástí výpočtu RUD 
stal počet žáků ve škole i školce. Na postupném 
růstu tohoto podílu ze sedmi na stávajících de-
vět procent se podílela i naše pracovní skupina. 
Cílovou vizí je ovšem posun na 11 procent.

Naprosto nejzásadnější pak byla naše parti-
cipace na reformě financování regionálního 
školství, jejímž nositelem je MŠMT. Za nastave-
ní ve prospěch malých a neúplných škol opět vý-
razně bojovali členové naší PS. Velmi si cením 
i toho, že se nám daří podstatné věci prosazovat 
a koordinovat ve spolupráci se školskou komisí 
SMO.

Rád bych také zmínil spolupráci s organizací 
SMS-služby a poskytování právního poraden-
ství, vzdělávání zřizovatelů i ředitelů a řadu dal-
ších služeb, jež jsou viditelným výsledkem spo-
jeným i s činností naší pracovní skupiny. 

Všechny naše aktivity postupně vedly k to-
mu, že SMS ČR je ve školské oblasti vnímáno 
jako respektovaná organizace. 

Představujeme vám pracovní skupiny SMS ČR
Pracovní skupiny, kterých je v SMS ČR celkem devět, stojí o nové členy, kteří by mohli přispět novými podněty i svými 
zkušenostmi a odborností k řešení aktuální problematiky. Je vám některá z pracovních skupin svým zaměřením zvlášť 
blízká? Pokud ano, pak neváhejte a dejte o sobě vědět svému krajskému manažerovi. 

Seriál

Jaké téma aktuálně v PS probíráte?
Aktuálně je nejvíce diskutovaným tématem tzv. 
střední článek. Cílem tohoto konceptu je po-
moci školám a učitelům, aby žáci dosahovali co 
nejlepších výsledků. Má to úzkou souvislost 
s překonáním sociálních i zdravotních handica-
pů, další souvislostí je pozice ředitele a jeho ve-
dení školy, profesní růst učitelů, možnost sou-
středit se na to podstatné a oprostit se od admi-
nistrativních a jiných balvanů. Mohlo by se zdát, 
že roli zřizovatelů by šlo redukovat pouze na tzv. 
odbřemenění ředitelů spočívající v přenesení 
části údržbových prací a administrativy na zři-
zovatele a současně zřizovatele nezatěžovat 
tím, čemu nerozumí – tj. hodnocením práce ře-
ditelů, škol atd. s cílem, aby do managementu 
škol a výběru ředitelů zasahovali co nejméně.

Co v tomto směru tedy prosazujete?
Prosazujeme zásadně jiný pohled na pozici zři-
zovatele. Opakovaně zdůrazňujeme, že škola 
není jen vzdělávání, ale také výchova, která ne-
končí zazvoněním po poslední hodině. Právě 
nespočet příležitostí v komunitním životě a or-
ganizace fungující ve volném čase vytváří pod-
mínky pro rozvoj sociálních vazeb a kultivaci 
morálně volních vlastností. Škola je – či může 
být – centrem mnoha komunitních aktivit a ži-
vota obce. Je obrovský rozdíl mezi životem v ob-
ci, kde ředitel vidí tuto příležitost, oproti jiným, 
kde škola končí zazvoněním a zamyká se (i tato 
škola může být z pohledu ČŠI hodnocena dob-
ře). Případné odtržení nebo rozvolnění vazby 
mezi zřizovatelem – zástupcem veřejnosti – 
a školou považujeme za nemožné. 

Další cíle, které by vedly k naplnění vize 
středního článku, vidíme v navýšení podílu 
RUD za žáky, aby obce podpořily školy i v ob-
lasti technických a administrativních činností 
(mnohé to dělají již dnes). Další činnosti spo-
jené s metodikou by měly poskytnout stávající 
organizace zřizované MŠMT. Právní pomoc 
školám a vzdělávání zřizovatelů umožní orga-
nizace, jakými jsou SMS ČR či SMO.

Vnímáme ale i další témata, která pečlivě 
sledujeme – stále jde o zachování škol na ven-
kově včetně toho, že nikdo nemůže být nucen 
– ať už přímo či zprostředkovaně – k vytváření 
svazkových škol. 

Aktuálně se účastníme finální fáze vyjedná-
vání o formulaci operačních programů, včetně 
toho, aby žádná obec nebyla diskriminována 
v možnostech ucházet se o investiční podporu. 

S investicemi souvisí i náš zájem o spolu-
práci s NSA. Zatím máme příslib, že s námi bu-
dou nové výzvy konzultovány ve fázi přípravy.

Před finalizací je materiál podporující hod-
nocení škol. Věříme, že zřizovatelům pomůže 
mimo jiné i při odměňování ředitelů. Materiál 
vzniká v gesci MŠMT. Patřili jsme k iniciátorům 
jeho přípravy a podílíme se na jeho tvorbě. Je 
na místě ocenit vzájemnou otevřenost i spolu-
práci s MŠMT, a to nejenom v této oblasti. 

V čem konkrétně už vám činnost 
pracovní skupiny pomohla při vaší 
práci v úřadě starosty?
Obec Tupesy je zřizovatelem úplné základní 
a mateřské školy, orientovat se ve školské pro-
blematice je pro mě proto důležité. Větší zna-
lost školského managementu, zapojení do jed-
nání o nastavení rozvojových programů a smě-
řování regionálního školství mi umožňuje být 
aktivním předsedou místního MAPu a pomoci 
tak kolegům a školám ve svém okolí. Díky příle-
žitosti vidět, jak to dělají jinde, mám možnost 
vnímat tuto oblast s větším nadhledem a vědo-
mím souvislostí. Věřím, že je to výhodou jak pro 
mě, tak pro kolegy v okolních obcích. Konkrétní 
podobou je pomoc při konkurzech, hodnocení 
škol, nastavení konkrétních výstupů MAPu atd.

A jak starosta téměř tisícihlavé obce 
a místopředseda SMS Č 
tráví volný čas?
Jsem aktivním členem skautské organizace. Vol-
ný čas tak dělím mezi svoji skautskou činnost – 
dnes už v roli vzdělavatele a „technické podpo-
ry“, pobyt v přírodě a letecké modelářství. 

Připravila Adéla Palíšková
legislativní analytička SMS ČR
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Jsme SMS-služby s.r.o. a samosprávám a jimi zřizovaným 
školám nabízíme už od roku 2018 mnohem víc než jen službu 
pověřence pro ochranu osobních údajů, která exkluzivně zahr-
nuje i přístup k newsletteru Samospráva v právu. Členským obcím Sdružení místních 
samospráv ČR umíme poradit v oblasti dotací a veřejných zakázek, také s vypořá-
dáním autorských práv nebo se strategickým plánováním. Umíme provést i audit 
webových stránek. A co můžeme nabídnout školám? Poskytujeme pověřenecké služ-
by, v rámci kterých zdarma vydáváme newsletter Škola v právu, zajišťujeme rovněž 
školskou právní poradnu. A také pro vás píšeme! Přesvědčit se o tom můžete na naší 
dvoustránce, kterou si právě prohlížíte, a na webových stránkách SMS-služby s.r.o. 
v sekci Aktuálně, kde najdete všechny naše texty v plném rozsahu. Tak nezapomeňte, 
SMS-služby s.r.o. jsou tu pro vás a vaše školy. Jsou tu k vašim službám!

Pověřenecké služby – Lenka Matějová
 lenka.matejova@sms-sluzby.cz, 724 595 111
Veřejné zakázky – Eliška Kloučková
 eliska.klouckova@sms-sluzby.cz, 606 138 822
Dotační servis – Martina Kurzová
 martina.kurzova@sms-sluzby.cz, 778 098 224
Strategické plánování – Marek Komárek
 marek.komarek@sms-sluzby.cz, 725 983 171
Autorská práva jednoduše – Jakub Iran
 jakub.iran@sms-sluzby.cz, 732 633 384
Audit webových stránek – Michal Hinda
 michal.hinda@sms-sluzby.cz, 734 180 507
Sekretariát – Magdalena Komárková
 kancelar@sms-sluzby.cz, 723 644 867

Náš největší úspěch? Obce se na nás obrací opakovaně, 
říká Martina Kurzová z dotačního týmu
SMS-služby pomáhají obcím také s dotacemi. Poradí těm, které se potřebují 
v dotacích zorientovat, ale nabízí i velmi konkrétní konzultaci, nebo dokonce 
administraci žádosti v případě vybraného dotačního titulu. O práci dotační-
ho týmu hovoří koordinátorka dotačního servisu Martina Kurzová. 

Rozhovor

Jakou formu pomoci SMS-služby obcím 
v oblasti dotací nabízí? 
Pomáháme de facto ve dvou rovinách. Tou 
první je bezplatná dotační poradna pro členy 
SMS ČR, která slouží k vytipování vhodného do-
tačního titulu na konkrétní projektový záměr 
žadatele. Takže se na nás obce obracejí s dotazy 
v situacích, kdy zamýšlejí realizaci např. výstav-
by chodníku, zateplení obecního úřadu, poříze-
ní hasičského vozidla atp., ale nejsou si jisty, zda 
je v současné či výhledové době k dispozici ně-
jaký vhodný dotační titul, ze kterého by dané 
záměry mohly spolufinancovat.

Co ta druhá rovina?
Tou je zajištění kompletní administrace, tj. 
zpracování a podání žádosti o dotaci a násled-
né řízení projektu v situaci, kdy je žádost schvá-
lena poskytovatelem. Jelikož chceme naše služ-
by poskytovat skutečně komplexně, nabízíme 
obcím kompletní zajištění dotačního projektu 
včetně administrace výběrového, resp. zadá-
vacího řízení dle pravidel poskytovatele dota-
ce. V tomto ohledu přirozeně úzce spolupracu-
jeme s kolegy z veřejných zakázek.

Na dotační poradnu se tedy mohou 
obracet ti členové SMS ČR, kteří se 
chtějí prvotně zorientovat, zatímco 
dotační servis znamená buď velmi 
konkrétní konzultaci, nebo dokonce 
administraci žádosti v případě vybra-
ného dotačního titulu. Kolika dotazy 
jste se v rámci dotační poradny loni 
zabývali a čeho se nejčastěji týkaly?
V loňském roce jsme obdrželi kolem dvou set 
dotazů, z toho čistě na dotační poradnu připa-
dala zhruba polovina. Dotazy byly rozmanitého 

charakteru. Na začátku roku dominovaly otáz-
ky ke sportovištím, neboť v té době spustila vý-
zvy Národní sportovní agentura. Jelikož plno 
žadatelů tápalo v pravidlech daných programů 
a panovaly nejasnosti, obrátili jsme se přímo 
na agenturu, abychom problematiku vyjasnili 
a obce tak měly informace ucelené a především 
jednoznačné. Mezi další časté dotazy patří např. 
možnosti čerpání příspěvků na pořízení komu-
nální techniky, veřejné osvětlení, energetické 
úspory budov či vodohospodářské projekty.

Jedním z nových projektů, které SMS ČR 
realizuje, je dotační modul. Co to je 
a jak může obcím a městům pomoci? 
Dotační modul je skutečně novinkou, u které 
si troufám říci, že alespoň prozatím nemá kon-
kurenci. Je součástí již dobře známého analy-
tického geoinformačního systému AGIS, který 
propojuje data hned z několika registrů a da-
tabází (např. RUIAN, NPÚ apod.), a to ve spo-
jení s výsledky terénního šetření veřejné infra-
struktury a obslužnosti.

Dotační modul je jakýmsi programovým 
rozšířením, které si klade za cíl přehledně, jed-
noduše a zejména na jednom místě zobrazit 
přehled aktuálních dotačních možností. Po vý-
běru požadovaných kritérií ze strany potenciál-
ního žadatele se vygeneruje seznam dotačních 
titulů relevantních pro daný projektový záměr. 
Na jednom místě se tak uživateli zobrazí infor-
mace o aktuálních dotačních výzvách, stručná 
anotace k předmětu výzvy a odkaz na rezort, 
resp. instituci, která dotaci vyhlašuje.

Pro koho je dotační modul dostupný?
Je dostupný všem obcím v České republice, a to 
zcela bezplatně. Kdo má tedy zájem, může jej 
vyzkoušet, stačí do internetového prohlížeče 
zadat adresu https://www.dotacnimodul.cz.

Seskupit na jednom místě veškeré 
dotační možnosti je bezesporu 
ambiciózní a nelehký úkol...
Je to tak. Data do systému nahrávají naši do-
tační specialisté, kteří údaje s danou frekvencí 
obnovují. Za to jim patří poděkování, neboť se 
jedná o práci titěrnou a pracnou. Obrovské po-
děkování patří ale i Ministerstvu pro místní 
rozvoj, bez jehož podpory by provoz takového 
koncepčního programu nebyl možný.

Letos na podzim nás čekají komunální 
volby. To samo o sobě předznamenává 
specifický charakter letošního roku. 
Přesto se najde několik výzev, o které má 
z pohledu obcí smysl se ucházet. Které to 
jsou a jaká jsou jejich případná úskalí?
Letošní rok bude specifický hned v několika 
ohledech. Jednak se nacházíme v překlenu 
dvou evropských dotačních období, kdy stále 
ještě čekáme na oficiální schválení programo-
vých dokumentů, a tudíž není známa finální 
podoba podpory z evropských zdrojů, a jed-
nak starosty a starostky čekají zmíněné komu-
nální volby, které mohou realizaci obecních 
projektů ovlivnit. V době vzniku tohoto rozho-
voru se navíc nacházíme v rozpočtovém provi-
zoriu, kdy není možné do schválení státního 
rozpočtu s jistotou říci, jaké výzvy můžeme v le-

Martina Kurzová

https://www.dotacnimodul.cz/
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Příprava na kontroly ze strany ÚOOÚ a webináře,
to všechno dostávají obce s pověřenci od SMS-služby
Využíváte na obci servis od pověřenců ze SMS-služby? Pokud ano, pak právě pro vás jsou tu od začátku roku webináře 
ze série „GDPR prakticky“. Až dosud jste si mohli vyslechnout informace o nových povinnostech v oblasti cookies, do-
zvědět se, co obce a školy čeká po novele zákona o archivní a spisové službě. Pověřenci ale nezahálí ani v oblasti podpo-
ry souladu povinností obcí a škol s obecným nařízením, protože právě na jejich kontrolu se v jarních měsících chystá 
Úřad pro ochranu osobních údajů. 

tošním roce očekávat. Dotační výzvy samozřej-
mě k dispozici žadatelům budou, je ale zapo-
třebí být na ně řádně a včas připraven.

Mnoho starostů trápí otázka evropské 
podpory v nadcházejícím období. 
Jak to aktuálně vypadá a co zajímavého 
obce mohou očekávat?
Převážnou většinu programů již vláda schváli-
la a předala Evropské komisi (EK), čímž došlo 
k  zahájení formálního procesu vyjednávání 
vedoucího k finálnímu schválení jednotlivých 
programů a následnému vyhlášení prvních vý-
zev v novém programovém období. Jako první 
byl EK ještě před vánoci předložen Operační 
program Jan Amos Komenský, který podpoří 
oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje přibližně 
90 miliardami korun, dále to byl Operační pro-
gram Technologie a aplikace pro konkuren-
ceschopnost, jenž poskytne zejména malým 
a středním podnikům možnosti podpory v ob-
lastech výzkumu a inovací, rozvoje podnikání 
a dovedností, digitální infrastruktury, energe-

Webinář o archivní a spisové službě 
informoval o nových povinnostech 
obcí a škol
Povinnost přejít na elektronickou spisovou 
službu? Nejpozději na konci roku 2024!
Bezplatným webinářem na téma „Archivní 
a spisová služba – co nás čeká a nemine” prová-
zela na konci února zájemce zkušená lektorka 
a odbornice Hana Brzobohatá, vedoucí odděle-
ní předarchivní péče a ochrany archiválií Morav-
ského zemského archivu v Brně. Vyjasnila, od 
kdy musí veřejnoprávní původci, mezi něž patří 
i obce a školy, vést spisovou službu elektronicky. 
Tato povinnost nastupuje ve vlnách a postihne 
nakonec všechny, včetně organizačních složek 
územně samosprávných celků či jejich příspěv-
kových organizací, jako jsou školy. Všechny tyto 
skupiny musí přejít na elektronickou spisovou 
službu nejpozději na konci roku 2024. 

Do konce roku 2024 
jen s atestovaným systémem
Povinnost vést spisovou službu elektronicky 
znamená zavedení elektronického systému 
spisové služby, tzv. eSSL. Tento systém musí ko-

tiky, čisté mobility nebo cirkulární ekonomiky 
v celkové hodnotě 81,5 miliard korun, a Ope-
rační program Technická pomoc s celkovými 
5,7 miliardami. Během ledna následovaly pro-
gramy Zaměstnanost+ (37,9 mld. Kč), Doprava 
(126,2 mld. Kč), Životní prostředí (61 mld. Kč) 
a  Integrovaný regionální operační program 
(124,8 mld. Kč), u něhož se oproti minulému 
období můžeme těšit na několik novinek, me-
zi nimiž jsou např. nová témata podpory – udr-
žitelný cestovní ruch, revitalizace měst a obcí 
nebo podpora ochrany veřejného zdraví. Ná-
sledovat budou zbývající dva programy: Rybář-
ství a Spravedlivá transformace. 

Kdy dojde ke schválení jednotlivých 
programů? 
Schválení jednotlivých programů musí před-
cházet schválení tzv. dohody o partnerství, kte-
rá představuje zastřešující dokument pro čer-
pání EU fondů na úrovni každého členského 
státu. Schválení všech programů ze strany EK 
očekáváme zhruba někdy v dubnu, přičemž vy-

hlášení prvních výzev lze předpokládat v dru-
hém čtvrtletí téhož roku.

V SMS službách máte zkušený tým 
spolupracovníků. Seznámíte nás s kolegy, 
kteří se dotační problematice věnují? 
S radostí. Náš tým tvoří kromě mne další dva do-
tační specialisté, Luděk Beneš a Ondřej Štach, 
kteří mají dlouholeté zkušenosti nejen s dotač-
ním managementem, ale i s problematikou ob-
cí. Své znalosti získali například díky působení 
v obecním zastupitelstvu, participaci na legisla-
tivních analýzách či z plánování rozvoje venkova.

Co považujete za největší dosavadní 
úspěch?
Pro mne je asi největším úspěchem, když vi-
dím, že se na nás obce obracejí opakovaně, ať 
už v otázce dotační poradny či v servisu. Samo-
zřejmě je radost pohledět i na již realizované 
projekty, u kterých víte, že i díky vaší zásluze 
rozvíjí dané území. 

Rozhovor připravily SMS-služby

pírovat to, co se se spisem děje, a úkony lidí, 
kteří se spisem pracují. Elektronických systémů 
existuje celá řada. Od letošního února ovšem 
platí, že takovýto systém musí být atestován. 
Do konce roku 2024 tak musí všechny obce, je-
jich organizační složky či příspěvkové organiza-
ce využívat pouze takové systémy pro spisovou 
službu, které prošly atestací. Již teď platí, že 
dodavatelé nesmí nabízet neatestované systé-
my veřejnoprávním původcům.

Březnové webináře se zaměřují na 
školy a kontroly ÚOOÚ
Obsahem webinářů jsou praktické otázky obcí 
a škol, které analyzujeme z pohledu ochrany 
osobních údajů nebo které s touto tématikou 
úzce souvisejí. Reagují také na aktuální povin-
nosti, ať už na straně obcí, nebo škol. 

Ve čtvrtek 17. března od 18 hodin je v plá-
nu webinář zaměřený na právní souvislosti 
obce jako zřizovatele školy. Lektorkou bude 
expertka na školské právo Eva Janečková. Po-
slední úterý v měsíci vychází na 29. března 
a  v  tento den se od 13 hodin mohou klienti 
SMS-služeb těšit na webinář „Co s osobními 
údaji po ukončení testování na obcích a ve 

školách“, kterým je provedou Lenka Matějová 
a Eva Janečková.

Předmětem kontroly ÚOOÚ budou 
zpracovatelské smlouvy 
A mezitím nás čeká téma, které reaguje na vy-
dání aktuálního kontrolního plánu Úřadu pro 
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) z prvního po-
loletí letošního roku. Dozvíte se o plánovaných 
kontrolách obcí a plnění jejich povinností v ob-
lasti zpracovatelských smluv. Úřad se zaměří 
nejen na obsah samotných smluv, ale také na 
to, zda jsou tyto smlouvy vůbec uzavřeny. 

Na chybějící smlouvy či nedostatky v nich 
upozorňují obce a školy i naši pověřenci při pra-
videlných návštěvách. Pokud dodržujete jejich 
doporučení, nemáte se čeho obávat. 

Která to jsou, zopakujeme na webináři, kte-
rý je v plánu ve čtvrtek 24. března od 18 hodin. 
Tento webinář mimořádně zpřístupníme všem 
členským obcím.

O všech našich plánovaných akcích se do-
zvíte také na webu www.sms-sluzby.cz v sek-
ci Aktuality.

Lenka Matějová
koordinátorka služeb pověřenců

pro ochranu osobních údajů

STŘÍPKY Z DOTAČNÍ PORADNY ANEB OBCE SE PTAJÍ A MY ODPOVÍDÁME – SMS-služby s.r.o. pro vás připravily také aktuální střípky 
z dotační poradny. Otázky obcí i odpovědi dotačních specialistů najdete na webových stránkách http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne.

http://www.sms-sluzby.cz/
http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne


Autorská práva jednoduše pro rok 2022
podpořte váš spolkový život v obci

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jako starostka Valašských Klobouk moc dobře vím, že pandemie poznamenala 
kulturní a společenský život dramatickým způsobem, a jako starostku, ale také 
jako pravidelnou účastnici těchto akcí mě to velmi trápí. Pevně doufám, že 
v roce 2022 se situace konečně obrátí k lepšímu, a jsem ráda, že k tomu jako 
SMS ČR můžeme malým dílem přispět. Kulturní a společenské akce a rozvi-
nutý spolkový život jsou přece nedílnou součástí života každé obce! 
Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR

�   autorskaprava@sms-sluzby.cz �   +420 732 633 384 �   www.smscr.cz/autorskaprava

Balíčky licencí

Obec 1

Obec 2

Obec 3

Obec 4

Obec 5

  

do 500

501 - 1000

1001 - 1500

1501 - 3000

3001 - 5000

  

5 malých akcí

8 malých akcí

10 malých akcí

15 malých akcí

20 malých akcí

  

2 590 Kč

7 864 Kč

11 795 Kč

19 828 Kč

35 223 Kč

  

Obec 1

Obec 2

Obec 3

Obec 4

Obec 5

  

název cena balíčkuvelikost obce základní balíček

do 500

501 - 1000

1001 - 1500

1501 - 3000

3001 - 5000

  

x

8 malých akcí + 1 velká akce

10 malých akcí + 1 velká akce

15 malých akcí + 1 velká akce

20 malých akcí + 1 velká akce

  

14 689 Kč

18 621 Kč

26 653 Kč

42 049 Kč

  

x

  

Malá akce je akce do 300 diváků a se vstupným do 300 Kč včetně DPH.
Velká akce je akce do 2000 diváků a se vstupným do 50 Kč včetně DPH v délce max. 2 dny.

Licence na samostatné akce
(podmínkou je objednávka základního balíčku)

název

velikost obce dle počtu obyvatel

Akce s živou hudbou

Akce s reprodukovanou hudbou

Akce s živou hudbou velkého rozsahu

Akce s živou a reprodukovanou hudbou velkého rozsahu

Reprodukovanou hudbou velkého rozsahu

Místní rozhlas

Restaurace / klubovna

Trhy

Poutě

Sportovní akce

Obchod / pošta

  

591 Kč

436 Kč

5 406 Kč

6 826 Kč

7 568 Kč

1 888 Kč

5 748 Kč

710 Kč

1 551 Kč

416 Kč

4 485 Kč

  

1 824 Kč

436 Kč

5 406 Kč

6 826 Kč

7 568 Kč

2 430 Kč

5 748 Kč

710 Kč

1 551 Kč

416 Kč

4 485 Kč

  

1 824 Kč

436 Kč

5 406 Kč

6 826 Kč

7 568 Kč

2 430 Kč

5 748 Kč

710 Kč

1 551 Kč

416 Kč

4 485 Kč

  

2 212 Kč

436 Kč

5 406 Kč

6 826 Kč

7 568 Kč

2 971 Kč

5 748 Kč

1 066 Kč

1 551 Kč

416 Kč

4 485 Kč

  

2 769 Kč

641 Kč

5 406 Kč

6 826 Kč

7 568 Kč

3 515 Kč

8 011 Kč

1 421 Kč

1 551 Kč

1 248 Kč

5 437 Kč

  

Obec 1

  

Obec 2

  

Obec 3

  

Obec 4

  

Obec 5

  3001 - 5000

  

1501 -3000

  

1001 - 1500

  

501 - 1000

  

do 500

  

Věděli jste, že 
i v roce 2021 byla 

nejžádanější 
samostatnou 

licencí právě ta na 
místní rozhlas?

V roce 2021 využily spolky našich zvýhodněných licencí při pořádání více jak 60 kulturních a společen-
ských akcí. Nejčastěji přitom licence využily místní sbory dobrovolných hasičů na pořádání tradičních 
plesů. A možnost využít licence pro akce pořádané spolky přetrvává i v letošním roce. Díky obcím, které 
jsou do projektu Autorská práva jednoduše zapojené a „svým“ spolkům licence zakoupí. Díky projektu 
Autorská práva jednoduše, který vedle obcí a měst nezapomíná ani na spolky. Chcete vědět víc? Právě 
proto vznikl náš leták, ve kterém se dozvíte, jak autorská práva vyřešit jednoduše i v roce 2022!



Chcete se k nám připojit? Jde to jednoduše.

Zadáte údaje k akcím do systému
nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Přihlásíte se do Autorskoprávního modulu AGIS
(pomocí přístupových údajů do AGISu).

Zakoupíte si zvýhodněný Balíček s licencemi,
které platí do konce roku 2022.

Do 15 dnů po ukončení akce s živou
hudbou nahrajete do systému playlist.

Otevřete webové stránky SMS ČR
http://www.smscr.cz/autorskaprava

�   autorskaprava@sms-sluzby.cz �   +420 732 633 384 �   www.smscr.cz/autorskaprava

Potřebujete poradit nebo nemáte přístupové údaje do AGISU? Od toho jsem tady. 
Napište mi na autorskaprava@sms-sluzby.cz nebo zavolejte na tel. 732 633 384
Jakub Iran, koordinátor projektu

Smyslem INTERGRAM není jen vybírat spravedlivou odměnu pro nositele práv, 
ale také usnadňovat uživatelům, v tomto případě samosprávám, přístup 
k umělecké tvorbě. Věřím, že naše dohoda se SMS CR pomůže obcím 
a městům ve všech regionech rozproudit tolik potřebný kulturní 
a společenský život. To je ostatně společným cílem nás, zástupců umělecké 
sféry, i Sdružení místních samospráv ČR. 

Ludvík Bohman, ředitel INTERGRAM

Ptáte se, v čem tkví jednoduchost při administraci autorských práv prostřednictvím projektu Autorská 
práva jednoduše? Právě v tom, že veškeré úkony – počínaje objednáním licenčních balíčků a licencí na 
samostatní akce a konče nahráním playlistu – lze provést na jednom místě, kterým je Autorskoprávní 
modul AGIS. 

Výhodou je, že za splnění stanovených podmínek není potřeba ohlašovat předpokládaný počet 
návštěvníků akce nebo cenu prodáváných vstupenek. Licenční balíčky jsou navrženy tak, aby v maxi-
mální možné míře odpovídaly potřebám vaší obce a přitom splňovaly podmínky předepsané autor-
ským zákonem.

Přesvědčte se sami!

Nesmíme zapomínat na to, že cesta rychlého zotavení ekonomiky a zhojení 
ran ve společnosti povede také přes restart společenského a kulturního 
života. Jsem pevně přesvědčený, že právě tomu napomůže dohoda se Sdruže-
ním místních samospráv ČR, která obcím a městům ještě více usnadní pořádání 
živých hudebních produkcí. 
Roman Strejček, předseda představenstva OSA



dou SMS ČR Stanislavem Polčákem a rovněž o spuštění nového dotační-
ho modulu v AGIS. Obce zde na jednom místě mohou jednoduše zjistit, 
jaké dotace právě jejich obec může čerpat, ať už se jedná o dotace krajské, 
národní nebo evropské. Nezapomnělo se ani na společný nákup energií 
na burze pro obce. Ten se i letos pro jeho úspěch v loňském roce opakuje. 
Podrobnosti k tomu sdělila krajská místopřed-
sedkyně a  starostka Hoříněvsi Jana Kuthanová, 
jež tuto službu pro SMS ČR zajišťuje.

Gabriela Dvořáková
manažerka SMS ČR

v Královéhradeckém kraji

nictvo rovněž vybralo pro své starosty vzdělávací kurz z nabídky projektu 
Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu. Do svých diářů si mohou 
zájemci zapsat čtvrtek 31. března, kdy se v obci Hrušky u Slavkova uskuteč-
ní kurz s názvem „Zákon o obcích v otázkách a odpo-
vědích“. „Srdečně vás všechny na tento kurz zvu a těším 
se na vás,“ vzkazuje manažerka SMS ČR.

Blanka Březinová
manažerka SMS ČR

v Jihomoravském kraji

Předsednictvo se probíralo odpadovou 
vyhláškou i mořem administrativy
Zejména nová odpadová vyhláška a její uvedení do praxe byla předmě-
tem jednání krajského předsednictva SMS ČR v Jihomoravském kraji. Ře-
šil se také citelný nárůst administrativy, jenž v poslední době stále více trá-
pí jak starosty, tak administrativní pracovníky obecních úřadů. Předsed-

Krajské shromáždění? 
Zakroužkujte si v diáři úterý 22. 3.
Krajské shromáždění SMS ČR v Karlovarském kraji se uskuteční v úterý 
22. března. Přátelé samospráv na západě Čech se v tento den setkají pří-
mo na krajském úřadě v Karlových Varech. Zástupce obcí všech velikostí 
čeká nabitý a zajímavý program. „Nemalým lákadlem je už to, že se setkáme 
osobně a ne v online prostředí, že se uvidíme v plném rozlišení,“ říká manažer 
Roman Svoboda, který se již na shromáždění těší podobně jako členové 
krajského předsednictva, jimiž jsou Jan Ryba, Ra-
dan Večerka, Miroslav Stropek a Rita Skalová.

Roman Svoboda
manažer SMS ČR

v Karlovarském kraji

Zbytečné papírování zdržuje od práce. 
Starostové malých obcí jsou naštvaní
Byrokracie a zbytečné papírování vyčerpává stále více starostů zejmé-
na malých obcí. Každý rok řeší stovky povinností. Zdá se, že zatímco 
jim úkoly přibývají, lidí, kteří by tuto práci chtěli vykonávat, ubývá.

„Neustálé vyplňování statistik, dotazníků, výkazů či evidencí neúměrně zatě-
žuje starosty hlavně malých obcí,“ postěžoval si za své kolegy Jiří Černý, sta-
rosta Zlaté Olešnice a předseda SMS ČR v Libereckém kraji. „Starostové 
často musí vyplňovat výkazy a zpracovávat evidence, které nejspíš nikdo k niče-
mu ani nepotřebuje. Na některé otázky v dotaznících navíc ani neumíme odpo-
vědět,“ upřesnil s tím, že bohužel nevyplněním některých formulářů ne-
bo dotazníků hrozí starostům i peněžitá sankce. „Samosprávy, které mají 
na sběr takových dat příslušné odbory, to až tak netrápí. Problém mají hlavně 
malé samosprávy, kde všechno padá na hlavu starostky či starosty,“ uvedl dále.

Také v médiích se v nedávné době objevily podobné ohlasy starostů 
takových obcí, kteří už naznačili, že právě záplava byrokracie a nízké od-
měny budou mít v nadcházejících komunálních volbách za následek to, 
že v některých obcích nebudou vůbec sestaveny kandidátky, protože to 
už nikdo nechce dělat. 

„Velice by pomohlo některé výkazy a dotazníky 
zrušit. Opravdu si nemyslím, že by byl sběr těchto dat 
potřebný,“ dodal starosta Jiří Černý.

Petra Černá
manažerka SMS ČR 

v Libereckém kraji

Co se děje u nás v kraji? aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory 

Liberecký kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

14 SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 3/2022

Důl Turów: 
Mezistátní dohoda ochrání české obyvatele, 
krajinu a přinese finanční kompenzace 
Premiéři České a Polské republiky podepsali na začátku února me-
zivládní dohodu o spolupráci při řešení dopadů těžby hnědého uhlí v po-
vrchovém dole Turów. Liberecký kraj požadoval, aby se do dohody za-
kotvilo devět klíčových principů, které ochrání české obyvatele i dotčené 
území v příhraničí před negativními vlivy dopadů rozšiřující se těžby.

Dohoda přinese kraji 35 milionů eur, které budou určeny na nové zdroje vo-
dy, ale i na sledování kvality ovzduší, hluku, poklesu terénu a výši prašnosti 
na česko-polské hranici blízko dolu. Vyčíslení finančních nákladů vychází 
z podkladů od obcí dotčených úbytky vody a vodárenských společností.

„Peníze použijeme na konkrétní projekty v nejbližším okolí dolu Turów na 
českém území, na výstavbu náhradních vodovodů a sítí, jsou ale určeny i na sle-
dování stavu budov, které se nacházejí především nejblíže dolu v obci Uhelná 
a Oldřichov na Hranicích,“ uvedl liberecký hejtman Martin Půta.

zdroj: https://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/turow/mezistatni-dohodu-o-turowu-
-dnes-zverejnilo-ministerstvo-n1106435.htm

Předsednictvo diskutovalo o odpadech, 
politice i o společném nákupu energií
Nejen o novém odpadovém zákonu diskutovalo předsednictvo SMS ČR v 
Královéhradeckém kraji na svém letos prvním online jednání. Starostky a 
starostové probírali také aktuální politickou situaci a její dopady na roz-
počty obcí. Na programu nechyběly ani novinky ze SMS ČR, řeč byla ze-
jména o nové pracovní skupině pro energetiku v čele s čestným předse-

Královéhradecký kraj

https://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/turow/mezistatni-dohodu-o-turowu-dnes-zverejnilo-ministerstvo-n1106435.htm
https://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/turow/mezistatni-dohodu-o-turowu-dnes-zverejnilo-ministerstvo-n1106435.htm


Zapojit se mohou vnitřní sportoviště s kapacitou pro minimálně 20 osob, 
např. plavecké bazény, zimní stadiony, fitness centra, tělocvičny, haly, so-
kolovny a další, s nabídkou alespoň pěti volných hodin pro veřejnost 
v období od 25. dubna do 1. května (pondělí až pátek 16:00–21:00, so-
bota a neděle 9:00–21:00). Kraj Vysočina uhradí majiteli či provozovate-
li sportoviště náklady spojené s nájmem sporto-
viště. Více informací: www.vysocinavpohybu.cz.

Marcela Syrová
manažerka SMS ČR

v Kraji Vysočina

Vysočina v pohybu aneb Vraťme se k pohybu 
a zdravému životním stylu
Týden sportu zdarma připravuje na přelom dubna a května hejtmanství 
Kraje Vysočina. Akce s názvem Vysočina v pohybu, v rámci níž bude veřej-
nost volně využívat vnitřní sportoviště na území regionu, je prvním pro-
jektem takového rozsahu v historii kraje. Do konce února otevírá Kraj Vy-
sočina registraci partnerů akce z řad majitelů a provozovatelů vnitřních 
sportovišť, jimž je připraven kompenzovat nájem poskytnutých prostor.

Kraj Vysočina
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Větrné elektrárny? Ne, děkujeme!
Referendum ohledně výstavby větrných elektráren se uskutečnilo 
v  obci Koloveč na Domažlicku. Do úřadu městyse přišlo hlasovat 
383 lidí z celkového počtu 811 voličů. Volební účast tedy byla dosta-
čující k tomu, aby bylo referendum platné. A výsledek?

Proti bylo v hlasování 243 osob, pro hlasovalo 131. Podle zákona je výsle-
dek referenda závazný, pokud nadpoloviční většina hlasujících tvoří 
alespoň 25 procent oprávněných voličů. Tuto podmínku se podařilo spl-
nit, proti větrníkům bylo 29,96 procenta oprávněných voličů.

„Jsem rád, že přišel hlasovat dostatečný počet lidí a dostali jsme se k tomu, 
že referendum je platné a závazné. Počkáme deset dní, jestli někdo nenapadne 
výsledky referenda u soudu. Předpokládám ale, že ne, protože hlasování pro-
běhlo bez problémů. Potom budeme informovat společnost, že se většina lidí 
vyjádřila proti, takže jí požadavek na součinnost nesplníme,“ sdělil médiím 
k výsledku starosta městyse Václav Pergl.

Dva stopadesátimetrové stožáry větrné elektrárny měly vyrůst kilo-
metr od zastavěného území městyse. Elektrárny tam plánovala posta-
vit karlovarská firma meridian Nová Energie s.r.o. Finanční dotace od in-
vestora a provozovatele těchto elektráren v řádech milionů korun měly 
být využity na další rozvoj Kolovče.

O výstavbě větrných elektráren v současné 
době diskutují například i v Bělé nad Radbuzou.

Roman Svoboda
manažer SMS ČR

v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj

Obecním úřadům chybí odborný personál. 
Krajský manažer oslovil ke spolupráci 
vysoké školy
O nedostatku kvalifikovaného personálu na obecních úřadech dis-
kutovalo krajské předsednictvo Moravskoslezského kraje na svém 
posledním jednání. S podobným problémem se v kraji setkávají 
starostové čím dál častěji. Rozhodli se proto jednat!

Diskuzi o nedostatku odborného personálu na obecních úřadech roz-
poutal krajský manažer Michal Dresler, který se setkává s žádostmi ob-
cí o pomoc. V současné době je totiž podle jeho slov velmi těžké dostat 
na obecní úřad kvalifikovanou, odbornou a spolehlivou pracovní sílu, 
která by nahradila účetní a asistentky, jež jsou často v důchodovém vě-
ku. „S problémem se setkávám čím dál častěji. A bude hůř,“ upozornil krajský 
manažer s tím, že většina asistentů a účetních na obecních úřadech je 
v podobném věku. „Až jednou všichni začnou hromadně odcházet do důcho-
du, nastane krize,“ doplnil. 

Členové krajského předsednictva se shodli, že problém může být ze-
jména v tom, že se účetnictví a rozpočetnictví obcí nevyučuje ve ško-
lách. Dalším problémem mohou být nízké tabulkové platy a jejich ne-
jistá variabilní složka. Krajský manažer proto nabídl spolupráci s vyso-
kými školami v kraji, od níž si slibuje zvýšení zájmu studentů o práci ve 
veřejné správě, zatraktivnění oboru, studenti navíc mohou díky spolu-
práci s obcemi získat tolik potřebnou praxi pro tento obor. V současné 
době je v jednání dohoda o spolupráci s více uni-
verzitami.

Michal Dresler
manažer SMS ČR

v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj

Pozor! Krajské shromáždění se uskuteční 
ve Starém Hradišti. Termín zůstává
Místo konání Krajského shromáždění SMS ČR v Pardubickém kraji 
se mění. Neuskuteční se v budově krajského úřadu, ale v obci Staré 
Hradiště. Původní termín úterý 29. března od 13.30 zůstává.

Důvodem změny je to, že Pardubický kraj zřídil na začátku března v sá-
le Jana Kašpara v budově úřadu asistenční centrum pomoci Ukrajině. 
To bude v místě fungovat celý měsíc. Nově poskytne útočiště pro akci 
členská obec Staré Hradiště pod taktovkou starosty Miroslava Čepčáře 
a místostarosty Václava Janovského. Hlavními tématy akce budou od-
pady, výstavba dálnice D35 a krajské dotace. 

Kristýna Vodrážková
manažerka SMS ČR

v Pardubickém kraji

Pardubický kraj

Zleva Martin Staněk (Sezemice), Jozef Petrenec (Dříteč), Petr Schmied (Krouna) 
a Pavel Eliáš (České Heřmanice)

http://www.vysocinavpohybu.cz/


„Jednání bylo přínosné a věřím, že pan náměstek bude zajímavým hostem 
našeho krajského shromáždění, na které zvu všechny starosty z našeho kraje,“ 
zhodnotil schůzku krajský místopředseda a sla-
vičínský starosta Tomáš Chmela.

Iva Šimoníková
manažerka SMS ČR

ve Zlínském kraji
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Úhrady za veřejnou dopravu zvyšovat Zlínský 
kraj nebude, ujistil SMS ČR náměstek Doležel
Konstruktivní jednání v příjemné atmosféře čekalo na členy kraj-
ského předsednictva Zlínského kraje, kteří apelovali otevřeným 
dopisem na zlepšení situace v krajské veřejné dopravě, jež byl ad-
resován náměstkovi hejtmana Radku Doleželovi.

Osobní schůzka se uskutečnila 25. února v „jednadvacítce“, sídle krajské-
ho úřadu. Za SMS ČR se účastnili krajští místopředsedové Tomáš Chmela 
a Oldřich Vávra a člen předsednictva Josef Jandouš, jenž starostuje v Ne-
dachlebicích. Nechyběla ani krajská manažerka Iva Šimoníková. Tato 
čtveřice jednala s krajským náměstkem pro dopravu Radkem Doleželem.

Počátkem jednání ujistil náměstek přítomné, že se rozhodně nechys-
tá zvyšovat částku na úhradu krajské veřejné dopravy, což všichni kvito-
vali s povděkem. Mezi další probíraná témata patřila karta Zetka, jež se 
potýká s technologickými problémy, dále pak plánované rychlostní stav-
by v kraji či přechod na zónový tarif. Manažerka Šimoníková pak náměst-
ka pozvala na chystané krajské shromáždění, které se uskuteční 11. dub-
na v Horní Lidči, kde přislíbil účast jak on, tak i jeho spolupracovníci. 

Lokálky v kraji ožívají, 
opravená Kozí dráha čeká na první vlaky
Po dlouhých sedmi letech to na trati mezi Děčínem a Telnicí opět 
ožije. O víkendu 26. a 27. března se zde znovu rozjedou vlaky. Bude 
tomu tak o týden dříve, než se původně na všech turistických lin-
kách v kraji plánovalo, a to především proto, aby obnovení provozu 
na Kozí dráze nezaniklo.

Spoje budou jezdit během víkendů, svátků a prázdnin. Na trati v sou-
časnosti probíhají poslední dokončovací úpravy s tím, že oficiálně výlu-
ka skončila k poslednímu dni loňského roku. Trať dlouhodobě chátrala 
a potřebovala komplexní opravu. Opravit bylo nutné mosty a propust-
ky, vyměněny jsou pražce především na výhybkách, rovněž bylo zapo-
třebí sladit geometrii. Obnova regionálních železničních tratí je součas-
nou politickou reprezentací Ústeckého kraje podporována, proto nejen 
milovníci lokálek doufají, že obnovení spojení mezi Děčínem a Telnicí 
není posledním podobným počinem.

Inovační centrum Ústeckého kraje 
hostilo „transformační“ seminář
Ve čtvrtek 3. března se v Inovačním centru Ústeckého kraje usku-
tečnil seminář s názvem Region budoucnosti. Zaměřený byl na 
transformaci Ústeckého kraje.

I za účasti zástupců (menších) obcí se diskutovalo o transformačních 
prioritách Ústeckého kraje a jejich financování. Součástí akce byl i tzv. 
„inovační veletrh“ se zástupci národních veřejných institucí, neziskových 
organizací a významných soukromých společností. Mezi zúčastněnými 
se tak objevili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Centra pro 
regionální rozvoj ČR, Integrovaných územních investic (ITI), Technolo-
gické agentury ČR, Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, Cze-
chInvestu, Krajské sítě MAS, České spořitelny, Raiffeisenbank nebo do-
tačně poradenských společností. Z akce vyplynulo, že diskuse o transfor-
maci kraje nebude parciální, nýbrž komplexní 
a otevřená.

Marek Komárek
manažer SMS ČR 

Ústeckého kraje

Středočeský kraj má novou manažerku. 
Představuje se vám Gabriela Licková
Pocházím z Chebu, kde jsem se narodila. Pracovně se 
pohybuji napříč celým Českem. 

Vystudovala jsem přírodovědu. Po dokončení vyso-
ké školy a po mateřské jsem začala pracovat v těžební 
společnosti. Praxe horníka mi dala základ pro vnímání 
přírody a krajiny jako jednoho celku, neoddělitelného 
od lidského konání. 

Zmíněný základ z holínek báňského projektanta jsem rozvíjela a začala se 
věnovat EIA – Environmental Impact Assessment. EIA v překladu znamená: hod-
nocení vlivů záměrů na životní prostředí. Obdobným hodnocením SEA, určeným 
pro územní plány a jiné koncepce, se zabývám jako autorizovaná osoba rovněž. 

Při pracovní náplni popisované v předchozím textu jsem zaznamenávala 
regionální disproporce a cítila omezenou podporu venkova. Mé vnímání a sna-
ha přispět k řešení se projevily mým dalším zaměřením, a to opakovaným 
zpracováním územně analytických podkladů. 

 Zlínský kraj

Ústecký kraj

Středočeský kraj

Zleva Oldřich Vávra, Radek Doležel, Josef Jandouš, Tomáš Chmela

Jako svou čtvrtou znalost, kterou považuji za důležitou, uvádím inženýrskou 
činnost při investiční výstavbě, včetně odnímání půdy ze zemědělského půdního 
fondu nebo řešení střetů zájmů s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví. 

Ve svém volném čase, kromě práce pro Český svaz ochránců přírody, před-
náším na konferencích a věnuji se tématům, jako je voda v zastavěném prosto-
ru, klimatická změna, odpady nebo ochrana ovzduší. Spolupracuji se školami, 
kde se snažím žákům a studentům zábavnou formou vysvětlit, že je třeba si 
vážit obyčejné přírody a krajiny a nemusí se jednat o žádnou rezervaci. Pomá-
hám jim také pochopit, že správně hospodařit s vodou vyžaduje ochotu kombi-
novat technická opatření s opatřeními blízkými přírodě a že mnohdy stačí uvě-
domit si, že voda ve městech potřebuje vodu z venkova. 

Nemůžu opomenout práci pro město Cheb, ať už jako zastupitelky a radní, 
nebo dnes jen aktivního občana. Právě díky zkušenostem ve správě třicetitisí-
cového města tvrdím, že podpora sebevědomí menších obcí a uvědomění si jedi-
nečnosti místních „malých“ kousků přírody, krajiny nebo tradic a památek při-
náší zdravé a velmi chutné ovoce i do větších měst. 

Věřím, že vyjmenované zkušenosti pomůžou v systému služeb, které Sdru-
žení místních samospráv ČR nabízí a může se chlubit jejich kvalitou. Sdružení 
totiž staví nejen na datech a faktech, ale zejména na lidech, do jejichž kolekti-
vu se ráda zapojím.
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Z obce Vrbátky v Olomouckém kraji:
Z márnice se stalo pietní místo, které připomíná
hrdinství vojáků a úspěchy významných občanů
Desítky let sloužila márnice ve Vrbátkách-Dubanech jen jako úložiště konví a ručního nářadí používaného k údržbě 
hřbitova. Převážná část budovy přitom úplně zela prázdnotou. Před pěti lety vyslovil jeden z členů obecní rady otázku, 
která následně spustila projekt, jež dal opuštěné stavbě nový smysl: „A k čemu je vlastně ta márnice?“ A tak od letoš-
ního ledna vzdává budova hold padlým i jinak zemřelým. Obec ji totiž proměnila v pamětní síň. Jak se myšlenka zrodi-
la, zhmotnila a proměnila v poselství příštím generacím, prozrazuje v rozhovoru starosta Vrbátek Pavel Novotný. 

Při jaké příležitosti padla zmíněná otázka?
Myšlenka na rekonstrukci nevyužívané budo-
vy bývalé márnice se zrodila v roce 2017, když 
jsme uvažovali o vybudování urnových míst na 
hřbitově. Hledali jsme pro ně vhodnou plochu 
a tehdy padl ten dotaz: „A k čemu je vlastně ta 
márnice?“ V tom okamžiku jsme si uvědomili, 
že roky opuštěná budova by si zasloužila nový 
kabát. Vedle vstupu na hřbitov, kam chodíme 
vzpomínat na naše blízké, by přece neměla 
stát omšelá a zvlhlá stavba, která ještě umoc-
ňuje beznaděj nad silou života a smrti. Měla 
by tu být důstojná budova, která v návštěvní-
cích vyvolá pocit smíření s osudem a která bu-
de odkazovat na památku našich předků, jež 
pro nás něco znamenali. Vznikl tak nápad vy-
budovat pamětní síň, kde by byly umístěny pa-
mětní desky významných obyvatel našich obcí 
a jména padlých ve světových válkách. 

A podařilo se?
Ano. A nejen to. V další části budovy jsme 
vybudovali veřejné sociální zařízení, které by 
mělo být součástí každého hřbitova a nám do-
posud chybělo. Snad se tak zbavíme množství 
papírových kapesníků, které byly nedílnou sou-
částí temného zákoutí vedle hřbitova. 

Kdy byla přestavba zahájena a kdy jste 
pamětní síň kolaudovali?
V roce 2019 vznikla první studie rekonstrukce. 
Poté, co zastupitelé záměr odsouhlasili, jsme 
nechali vypracovat projektovou dokumentaci 
a začátkem letošního roku jsme novou stavbu 
zkolaudovali a zpřístupnili veřejnosti. Celá ak-

Příklad dobré praxe

ce vyšla na 2,2 milionu korun. Jsem rád, že za-
stupitelé souhlasili nejen s rekonstrukcí, ale 
i  s  pořízením vitrážového okna, které samo 
o sobě stálo 150 tisíc korun. Díky barevné mo-
zaice skleněných střípků mají vnitřní prostory 
síně nádech výjimečnosti. Uvnitř jsme pak 
umístili žulové desky na paměť významných 
občanů a dále pak desky se jmény padlých ve 
světových válkách. 

Původní márnice Nová pamětní síň

Která významná jména tam lidé najdou?
Mnozí z nás ani netuší, že jsou s našimi obcemi 
spojena jména významných lidí, kteří zane-
chali svou stopu v historii naší země a na něž 
můžeme být právem hrdi. Patří mezi ně rektor 
Karlovy univerzity prof. MUDr. Jan Jánošík, spi-

Někteří významní občané 
na pamětní desce:
Prof. MUDr. Jan Janošík
(26. 6. 1856 – 8. 5. 1927)
Vrbátecký rodák, lékař a vysokoškolský pro-
fesor. Zakladatel Ústavu histologie a emb-
ryologie, přednosta Anatomického ústavu 
a zakladatel české anatomické školy. Děkan 
české lékařské fakulty v Praze, rektor Karlovy 
Univerzity, člen České akademie věd a umění.

František Zgoda – Karel Křen
(29. 11. 1861 – 18. 2. 1907)
Dubanský kněz, vlastenec a spisovatel, kte-
rý ve svých povídkách barvitě zachytil zdej-
ší život na přelomu 19. a 20. století.

Karel Dobeš
(26. 6. 1883 – 11.1.1963)
Řídící učitel dubanské školy v letech 1924 
až 1939, průkopník středomoravské archeo-
logie. Nalezl a prozkoumal pravěké osídle-
ní našeho kraje.

Zdena Kaprálová
(4. 11. 1913 – 14. 4. 2005)
Vrbátecká rodačka, spisovatelka, donátor-
ka obce a mecenáška školy i farnosti. V roce 
1992 jí bylo uděleno čestné občanství, škola 
nese v čestném názvu její jméno.

sovatel a kněz Karel Křen – vlastním jménem 
František Zgoda, archeolog Karel Dobeš nebo 
spisovatelka Zdena Kaprálová. 



Jsem rád, že jsem měl tu čest podílet se na 
nalezení nového smyslu této budovy a přitom 
napomohl znovuobjevení zapomenutého pří-
běhu cti, hrdosti a sebeobětování pro naši 
vlast. A přitom to byla na začátku „jenom tako-
vá běžná rekonstrukce“.

Děkuji vám za rozhovor!

Ptala se 
Kateřina Kapková

manažerka SMS ČR 
v Olomouckém kraji

A kde jste pátrali po jménech padlých?
Při zjišťování jmen našich občanů, padlých ve 
válkách, a upřesňování dat jejich úmrtí, jsme 
nechtěně museli zabrousit i do armádních ar-
chivů, kde jsme pak dílem náhody objevili svě-
dectví neobyčejného hrdinství jednoho z na-
šich občanů – Boleslava Hrubana. Možná, že 
právě jeho příběh je jedním z důvodů, proč se 
vůbec objevila myšlenka na rekonstrukci naší 
márnice. Věřím, že seznámení se s osudem pa-
na Hrubana zvýší náš pocit hrdosti na naše 
předky, na to, co vykonali a co nám po sobě za-
nechali.
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Pane starosto, jaký je váš vztah k Ploštině?
Mám k Ploštině silný osobní vztah a často 
jsem říkal, že Ploština, Vařákovy paseky a Pr-
lov jsou místa, která si zaslouží, aby se jim 
dostalo odpovídající pozornosti. Celý areál na 
Ploštině byl v havarijním stavu. Společně se 
starosty z okolních obcí jsme se dlouhodobě 
marně snažili o nápravu tohoto stavu. Naštěs-
tí se nám za mého působení na Zlínském kra-
ji podařilo nejen přesvědčit odpovědné osoby 
(kraj je vlastníkem NKP Ploština) o potřebě re-
konstrukce Ploštiny, ale podařilo se i zajistit fi-
nanční prostředky. Tak vznikl projekt s názvem 
„Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Mu-
zea jihovýchodní Moravy ve Zlíně – expozice 
tragédie na Ploštině“.

Byl právě čtvrtek 19. dubna 1945 a druhá světová válka se chýlila ke konci. 
Frustrovaní Němci dostali informaci, že lidé z malé pasekářské osady Plošti-
na pomáhali partyzánům. Vypálit, zněl rozkaz. Nacisté toho dne zastřelili 
nebo zahnali do plamenů 24 lidí a zapálili deset z dvanácti domů.

Podobné neštěstí potkalo i nedaleké Vařákovy paseky, Prlov a Juříčkův 
mlýn v Leskovci. Po válce roku 1947 bylo několik ploštinských domů znovu 
postaveno a téhož roku byla vysvěcena nově postavená kaple. Právě v jed-
nom z domů se jako poslední dítě narodil Josef Zicha, dnes starosta Vysoké-
ho Pole. Zvláštní hrou osudu se dostal do pozice, kdy mohl Ploštině výrazně 
pomoct. A také pomohl.

Uvolněný či neuvolněný? Co jsou to vlastně za lidi? 
Co jsou ti starostové vlastně za lidi? A jaké mají někdy neobvyklé profese či koníčky? 

Seriál

Poslední dítě z vypálené Ploštiny: Obnova památníku 
je naše povinnost, říká dlouholetý starosta Josef Zicha

Co je jeho cílem?
Cílem je vybudovat určitý pietní a zároveň 
vzdělávací komplex, kde se návštěvníci sezná-
mí s tragickým příběhem vypálené pasekářské 
obce. Díky využití moderních audiovizuálních 
prvků lidé uvidí, jak Ploština vypadala před vy-
pálením. Reálná podoba osady je naštěstí 
zdokumentována díky tomu, že v roce 1944 by-
la vyfotografována. Autentické domy, studny, 
hospodářská stavení – to všechno tam bude vi-
dět, než přijde ten zničující oheň.

Je to pro vás splnění snu?
Vnímám to spíš jako dluh vůči předkům, kteří 
zahynuli ve válce. Zvlášť ve světle posledních 
událostí na Ukrajině je potřeba si neustále při- Josef Zicha

Výňatek z publikace
„4. pluk Prokopa Velikého“:

Hruban Boleslav
Četař 8. roty, narozen 26. července 1895 v Du-
banech u Prostějova, povoláním učitel. Do ar-
mády vstoupil v červenci 1917. Vzorný poddů-
stojník, velmi schopný velitel čety, milý druh, 
hrdina v boji. 

Jak tragickou byla jeho smrt! V boji u Niko-
lajevky 1. srpna 1918 se svou četou zdržoval úto-
čícího nepřítele a byl při tom těžce raněn. Aby 
neupadl do zajetí bolševiků, a naopak, aby za-
chránil své druhy, kteří mu spěchali na pomoc, 
volil dobrovolnou smrt, položil si pod hlavu 
bombu, kterou zapálil. Jak odhodlaně a čestně 
vždy jednal, tak i zemřel. Když po několika 
dnech byla Nikolajevka znovu dobyta, vyhleda-
li vojáci 8. roty nešťastného bratra Hrubana 
a pochovali ho. 

Asi 2½ versty na jihovýchod od Nikolajev-
ky, u cesty k Černavce, je mohyla našich junáků 
a tam i odpočívá br. Hruban
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nevymaže. Připadá mi, že si ji pamatují i stro-
my, tráva a nebe nad Ploštinou.

Celý život žijete v nedalekém Vysokém Poli.  
Jak jste se dostal ke starostování?
V roce 1991 jsem začal podnikat v obchodu 
s potravinami. Otevřel jsem první obchod a pak 
v roce 1998, nevím proč, jsem se nechal napsat 
na kandidátku. Od té doby jsem starostou.

Jste dost úspěšný, soudě podle titulu 
Vesnice roku Zlínského kraje 2013 
pro Vysoké Pole. Jak na to vzpomínáte?
Moc rád. Tehdy jsme tu měli perfektní partu li-
dí, porotce jsme povozili koňským povozem 
z Envicentra, ukázali jim centrum obce, spolky, 
obnovené kříže či starou zástavbu. Ale na té 
soutěži jsou nejdůležitější lidé, ne nějaké di-
vadlo. Mrzí mě, jakým směrem se Vesnice roku 
posunula. Titul teď dostává ten, kdo ukáže 
největší show. Doufám, že ta mezera po covi-
du nás všechny vyučila a bude se zase hodnotit 
úroveň obcí jako taková.

Od roku 2016 do roku 2020 jste byl 
krajským náměstkem. 
Je to velký rozdíl oproti starostování?
Není. Je to práce jako každá jiná a pro mě to by-
la velká životní zkušenost. Uvědomil jsem si, 

jak jsem na obci šťastný. Proto jsem již v kraj-
ských volbách nekandidoval.

Chystáte se na další volební období? 
Ano, mám stále chuť pracovat. Mně dodala prá-
vě ta „náměstkovská“ zkušenost chuť do oby-
čejné práce na obci.

Jste jedním ze zakládajících členů 
Sdružení místních samospráv ČR. 
Jak jste spokojen s tím, kam se dostalo?
Myslím, že můj bývalý místostarosta Standa Pol-
čák to vedl velmi dobře a za jeho práci mu dě-
kuji. Velký podíl na úspěchu a růstu SMS měl 
i tehdejší tajemník Tomáš Chmela. Pod jejich 
rukama se SMS ČR rozrostlo do důvěryhodné 
organizace, která má velmi dobré pokrytí po 
celé republice. Kdyby mi to někdo řekl v roce 
2007, kdy nás začínalo 17, asi bych mu nevěřil. 
Ale boj za spravedlivý RUD bylo to správné té-
ma. Teď věřím Elišce Olšákové, že naše snažení 
dobře propojí se svým účinkováním ve vládě.

Děkuji za rozhovor.

Iva Šimoníková
manažerka SMS ČR 

ve Zlínském kraji

JOSEF ZICHA se narodil 2. 7. 1969 na Ploš-
tině. V roce 1998 se stal starostou. V roce 
2007 je jedním ze zakládajících členů SMS 
ČR. Byl prvním předsedou lokálního hnutí 
Nezávislí starostové pro kraj, z nějž pak 
vznikla strana Starostové a nezávislí (STAN). 
V krajském měřítku jde o výraznou osob-
nost, která víc jedná, než mluví. Z obce Vyso-
ké Pole vybudoval živou obec, které přibý-
vají obyvatelé. V roce 2010 se zasadil o vy-
budování Envicentra pro krajinu. Ve funkci 
krajského náměstka pro strategický rozvoj 
zahájil společně s Povodím Moravy přípra-
vu projektu vodního díla Vlachovice a také 
zmíněnou rekonstrukci památníku na Ploš-
tině. Je ženatý, má tři děti a jednoho vnuka.

Pohledem manažerky Ivy Šimoníkové
Že je starosta Vysokého Pole muž činu, do-
kazuje i svízelná autorizace rozhovoru – 
kolidovala totiž se začátkem bojů na Ukra-
jině. Když jsem starostovi prvně volala, 
zvedl mi hovor s tím, že je v Polsku, a to už 
jsem tušila, že jede pomáhat ukrajinským 
uprchlíkům. Těm jsem samozřejmě ustou-
pit musela. V současnosti už má v obci uby-
továno několik matek s dětmi, jedné těhot-
né pomohl zajistit možnost porodu ve 
vsetínské nemocnici, shání vybavení do do-
mácností atd. Starostové, jako on, jsou dů-
vod, proč dělám tuto práci. Děkuju.

pomínat a opakovat, že válka je zlo a že už nikdy 
nesmíme dopustit, aby se něco podobného sta-
lo. Obnova památníku je naše povinnost.

Zdá se to jenom mně nebo je na Ploštině 
tísnivá atmosféra?
Nejste sama, i já se tam cítím stísněně. Přestože 
je tam krásná krajina, tu tragédii z místa nikdo 



čtvrtek 7. 4., 14 hod.
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOL
Dvouhodinový online webinář.
Přednášející: JUDr. Mgr. Eva Janečková.
Cena: 800,– Kč bez DPH
(klienti SMS-služeb mohou uplatnit 25% slevu)

čtvrtek 14. 4., 14 hod.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dvouhodinový online webinář.
Přednášející: JUDr. Mgr. Eva Janečková.
Cena: 800,– Kč bez DPH
(klienti SMS-služeb mohou uplatnit 25% slevu)

čtvrtek 21. 4., 14 hod.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Dvouhodinový online webinář.
Přednášející: JUDr. Mgr. Eva Janečková.
Cena: 800,– Kč bez DPH
(klienti SMS-služeb mohou uplatnit 25% slevu)

čtvrtek 28. 4., 14 hod.
ŠKOLY A ZDRAVOTNICKÉ ÚKONY
Dvouhodinový online webinář.
Přednášející: Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.
Cena: 800,– Kč bez DPH
(klienti SMS-služeb mohou uplatnit 25% slevu)

Na uvedené webináře se můžete přihlásit na 
adrese https://www.smseminar.cz.

Kontakty na SMS ČR: Adresa sídla SMS ČR je Zlín - Prštné, Nábřeží 599, 760 01, telefony: 577 688 103, 604 345 806, internet: www.smscr.cz, e-mail: info@smscr.cz, SMSKA Zpravodaj Sdružení místních 
samospráv České republiky vydává Sdružení místních samospráv ČR se sídlem Zlín 760 01, Nábřeží 599, IČO: 75130165, www.smscr.cz, info@smscr.cz, místo vydání Zlín, dat. vydání 15. 3. 2022, 3/2022, 
ev. č. MK ČR E 20029. Výkonný redaktor: Marie Šuláková, sulakova@smscr.cz; Grafické zpracování: Studio Matrix, info@studiomatrix.cz; Použité fotografie: Archiv SMS ČR, archivy obcí, Marie Šuláková.

úterý 15. a čtvrtek 17. 3., 8.30 – 12.00 hod.
DIGITALIZACE OBCE
Dvoudenní online stáž. Lektor: Mgr. Michal Hin-
da. Příklady z praxe prezentují: Tomáš Pavelka, 
starosta obce Mořice; Veronika Nováková, re-
daktorka, pracovnice vztahů k veřejnosti města 
Hustopeče; Vladimír Mryščuk, tvůrce participa-
tivního webu obce Zdiby. Registrace na akci: 
Portál zastupitele https://portalzastupitele.cz/

čtvrtek 17. 3., 9:00 – 16:30 hod.
KNĚŽICE: ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ 
OBEC A JEJÍ KOMPLEXNÍ ROZVOJ
Prezenční stáž. Sál Společenského domu, Kně-
žice 130, 289 02 (Středočeský kraj). Lektor: Milan 
Kazda, starosta obce Kněžice. Registrace na akci: 
Portál zastupitele https://portalzastupitele.cz/

pondělí 21. 3. a středa 23. 3., 17 – 19 hod.
KURZY VYUŽÍVÁNÍ VYBRANÝCH 
ELEKTORNICKÝCH NÁSTROJŮ
Online kurz. Vybrané elektronické nástroje 
a jejich využití v praxi. Lektoři: Mgr. Michal Hin-
da, Ing. Jan Havlík, MPA. Registrace na akci: Por-
tál zastupitele https://portalzastupitele.cz/

23. 3., 24. 3., 28. 3., 30. 3., 31. 3., 4. 4., 7. 4. 
ŠKOLA MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV 
ŠMS večerní kurzy online. Registrace na akci: 
Portál zastupitele https://portalzastupitele.cz/

čtvrtek 24. 3., 10 – 17 hod.
ROZVOJ OBCE: JAK STRATEGICKY PLÁNO-
VAT A REALIZOVAT ROZVOJ OBCE NEJEN S 
VYUŽITÍM DOTACÍ?
Prezenční stáž. Hostinec u Feldů, Náměstí 68, 
742 83 Klimkovice (Moravskoslezský kraj). Lektor: 
Luděk Beneš, expert na obnovu a rozvoj venkova, 
zastupitel obce Dymokury. Registrace na akci: 
Portál zastupitele https://portalzastupitele.cz/

pátek 25. 3., 10 – 11 hod.
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 
A DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Webinář. Přednášející: JUDr. Jakub Blažek, ad-
vokát. Moderuje: Mgr. Aneta Tomová, advokát-
ka. Odkaz k připojení na webinář:
https://youtu.be/boQhxXpA5GQ
Všechny webináře najdete na YouTube kanálu 
SMS ČR EDUCATION.

úterý 29. a čtvrtek 31. 3., 8.30 – 12.00 hod.
DIGITALIZACE OBCE
Dvoudenní online stáž. Lektor: Mgr. Michal Hin-
da. Příklady z praxe prezentují: Tomáš Pavelka, 
starosta obce Mořice; Veronika Nováková, re-
daktorka, pracovnice vztahů k veřejnosti města 
Hustopeče; Vladimír Mryščuk, tvůrce participa-
tivního webu obce Zdiby. Registrace na akci: 
Portál zastupitele https://portalzastupitele.cz/

pátek 8. 4., 10 – 11 hod.
ROLE OBECNÍHO ÚŘADU PŘI VOLBÁCH 
A MÍSTNÍ REFERENDUM
Webinář. Přednášející: JUDr. Jakub Blažek, ad-
vokát. Moderuje: Mgr. Aneta Tomová, advokát-
ka. Odkaz k připojení na webinář:
https://youtu.be/Ry5w81IWTnY
Všechny webináře najdete na YouTube kanálu 
SMS ČR EDUCATION.

pondělí 11. 4.
KURZY VYUŽÍVÁNÍ VYBRANÝCH 
ELEKTORNICKÝCH NÁSTROJŮ
Prezenční kurz. Vybrané elektronické nástro-
je a jejich využití v praxi. Horní Lideč (Zlínský 
kraj). Lektoři: Mgr. Michal Hinda, Ing. Jan Hav-
lík, MPA. Registrace na akci: Portál zastupitele 
https://portalzastupitele.cz/

čtvrtek 17. 3., 15 hod.
Moravskoslezský kraj: 
KRAJSKÉ PŘEDSEDNICTVO SMS ČR
Jednání v obci Čavisov. Bližší informace: Michal 
Dresler, krajský manažer, dresler@smscr.cz, tel.: 
604 773 327

úterý 22. 3., 8 – 13 hod.
Karlovarský kraj: 
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR
Krajské shromáždění SMS ČR na Krajském 
úřadě Karlovarského kraje v Karlových Varech. 
Bližší informace: Roman Svoboda, krajský ma-
nažer, svoboda@smscr.cz, tel.: 722 796 533

středa 23. 3., 13.30 hod.
Jihočeský kraj: 
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR
Krajské shromáždění SMS ČR v obci Češnovice. 
Bližší informace: Milada Vopálková, krajská ma-
nažerka, vopalkova@smscr.cz, tel.: 774 438 779

úterý 29. 3., 13.30 – 17.00
Pardubický kraj: 
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR
Krajské shromáždění SMS ČR v Obecním domě 
v obci Staré Hradiště na Pardubicku. Bližší in-
formace: Kristýna Vodrážková, krajská mana-
žerka, vodrazkova@smscr.cz, tel.: 725 532 360

čtvrtek 31. 3.
Jihomoravský kraj: ZÁKON O OBCÍCH 
V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Vzdělávací kurz pro starosty v obci Hrušky u Slav-
kova. Bližší informace: brezinova@smscr.cz, tel.: 
606 084 855

pátek 11. 4., 9 – 16 hod.
Zlínský kraj: 
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR
Krajské shromáždění SMS ŠR v Horní Lidči. Bliž-
ší informace: Iva Šimoníková, krajská manažer-
ka, simonikova@smscr.cz, tel.: 776 266 139

pátek 11. 4., 13.30 – 16.00 hod.
Středočeský kraj: 
KRAJSKÉ PŘEDSEDNICTVO SMS ČR 
Jednání online. Bližší informace: Martina Jiříko-
vá, krajská manažerka, jirikova@smscr.cz,  tel.: 
605 039 967

čtvrtek 21. 4., 15 hod.
Moravskoslezský kraj: 
KRAJSKÉ PŘEDSEDNICTVO SMS ČR
Jednání v obci Litultovice. Bližší informace: Mi-
chal Dresler, krajský manažer, dresler@smscr.cz, 
tel.: 604 773 327

úterý 26. 4., 8:30 – 13:00 hod.
Liberecký kraj: 
KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMS ČR
Krajský úřad Libereckého kraje v Liberci. Bliž-
ší informace: Petra Černá, krajská manažerka, 
cernap@smscr.cz, tel.: 604 967 432
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