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KDYBY NEBYLO 
NAŠEHO SDRUŽENÍ,  
SÍŤ VENKOVSKÝCH POŠT 
UŽ BY BYLA MINULOSTÍ
Na začátky svého působení v SMS ČR 
tentokrát vzpomíná Tomáš Chmela, 
někdejší tajemník sdružení, dnes člen 
celostátního předsednictva a také 
starosta města Slavičín ve Zlínském 
kraji. Pozastavili jsme se zejména nad 
jedním konkrétním tématem, kterým 
jsou pošty, za jejichž zachování SMS ČR 
léta bojovalo…

PES BEZ MAJITELE  
– NOČNÍ MŮRA STAROSTŮ
SMS ČR zpozornělo, když zaregistrova-
lo, že navržená novela vyhlášky, jež se 
mimo jiné zabývá i odchytem za-
běhlých psů, vypustila z obsahu 
odborného kurzu pro odchyt zvířat bez 
pána praktickou část, jíž měla nahradit 
video instruktáž. Přečtěte si nejen 
o tom, jak to po připomínkách sdružení 
dopadlo… 

UBYLO NOVINÁŘŮ,  
ALE PŘIBYLO TURISTŮ.  
CHTĚJÍ VIDĚT, KDE BYDLÍ 
NOVÝ PREZIDENT
Při druhém kole prezidentských voleb 
museli kvůli náporu novinářů v 
Černoučku zřídit novou volební 
místnost v 30 let nevyužívané třídě 
bývalé základní školy. Jak se žije po 
volbách v této malé členské obci, která 
je domovem nového prezidenta ČR 
Petra Pavla?

Téma PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE15 let SMS ČR: str.
8

str.
9

str.
18

Masopustní zvyky patří k oblíbeným tradicím na našem venkově. Mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. 
Autorem fotografie z vodění medvěda v Nových Dvorech u Lipníka nad Bečvou je Milan Baláž.
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dá splnění podmínek podle tohoto ustanove-
ní, se nepřihlíží. Pokud je návrh bezvadný, ale 
nájemce nesdělí v písemné formě pronajíma-
teli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvý-
šením nájemného souhlasí, má pronajímatel 
právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, 
aby výši nájemného určil soud; soud na návrh 
pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, 
která je v místě a čase obvyklá s  účinky ode 
dne podání návrhu soudu. Právní úprava tedy 
obsahuje motivační prvek pro nájemce, aby se 
zvýšením nájemného omezeným na 20 % 
v  posledních třech letech souhlasil, protože 
v opačném případě může soud nájemné zvý-
šit až na úroveň v místě a čase obvyklou bez 
ohledu na stávající výši nájemného.

V obecné rovině lze doporučit v nově uza-
víraných smlouvách na dobu neurčitou ujed-
nat zvyšování nájemného podle konkrétního 
veřejně publikovaného indexu (např. někte-
rého z indexů spotřebitelských cen či indexů 
cen bytových nemovitostí), případně uzaví-
rat smlouvy na dobu určitou a s bezproblé-
movými nájemníky je prodlužovat současně 
s navýšením nájemného.

Zpracoval 
Dominik Hrubý

legislativní analytik 
SMS ČR
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TémaINSPIRACE VŠUDE, KAM SE HNEME
Není to tak dávno, co jsem si na messengeru psala s naší vedoucí ma-
nažerů Kristýnou. My si vlastně píšeme docela často, teda hlavně 
kvůli domluvě o krajských příspěvcích do SMSKY. Třeba jaký rozhovor 
vybereme do seriálu o příkladech dobré praxe, který máme obě moc 
rády. A jak už se to tak nám holkám občas stává, zabředneme při tom 
plánování úplně jinam, než jsme chtěly. Odbočíme od praktických ta-
bulek někam do říše snů a přání a pak musíme dávat dobrý pozor, 
abychom se zase vrátily k tomu, co jsme to vlastně chtěly. 

Vypadá to pak třeba takhle: „Kristýnko, začínám mít takový problém. 
Když čtu ty vaše rozhovory se starosty, jedu tam na chvíli aspoň prstem po 
mapě. A nejraději bych pak všude chtěla bydlet. Aspoň na chvíli. A když těmi 
místy někdy dokonce projíždím, hned jsou mi blízká, známá,“ píšu já. 

„Já to mám také tak. Mám tady tolik obcí, kdy si říkám, že zrovna tam 
bych chtěla žít. Dokonce jsem se dřív vždycky ptala, jestli tam nemají něco 
na prodej. Ale tu atmosféru dělá často to vedení obce a pak si říkám: vedení 
se mi tam změní a už to nebude úplně ono," píše Kristýna. 

Vzpomínám si, jak jsme před lety s tímto seriálem začínali a ma-
nažeři zpočátku jen nesměle nabízeli tipy, co by se do této rubriky 
mohlo hodit. Třeba něco o životním prostředí? Nebo o škole? O dět-
ských skupinách? O sportovištích? O knihovnách? O spolcích? O mu-
zeích? O opravené stodole? O zajímavém přístupu k nějakému obec-
nému problému? O chytrém způsobu financování? O spolupráci s ře-

meslníky či studenty? O službách? Lékařích? Ne, stop, tyhle otazníky 
by nebraly konce… A já chci vždycky všechno, protože to všechno mů-
že zrovna někoho zajímat, protože to všechno ukazuje na funkčnost 
samospráv a hlavně na schopnosti jejich představitelů. 

K naší chatě, v níž v těchto dnech trávíme jarní prázdniny, přijel 
právě po cyklostezce autobus. Je to snad poprvé, co tady vidím auto-
bus. Co tady chce? A jo. Studenti jdou nejspíš na nějakou exkurzi do 
zdejšího lesa, který má mezinárodní certifikát trvale udržitelného 
způsobu hospodaření. Tak to vidíte. Já o vlku… 

Příklady dobré praxe jsou zkrátka všude kolem nás. Máme je pod 
nosem. Vybavuji si v této souvislosti radu jednoho mého už dávno 
bývalého šéfa v regionálním studiu rozhlasu. Říkal nám: „Vyjděte ze 
dveří a natočte rozhovor s kýmkoliv, koho potkáte. A když se budete umět 
správně zeptat a nápaditě to zpracujete, bude z toho vždycky zajímavé po-
vídání.“  Tak to je. Každý má co nabídnout a budeme-li si naslouchat, 
můžeme se učit jeden od druhého. A já se vůbec nebojím, že tuhle 
naši studnu pozitivně laděných rozhovorů někdy vyčerpáme. 

Hodně inspirace, přátelé. 
Je všude, kam se hneme. A pěkné jaro!

Marie Machačová
šéfredaktorka

EDITORIAL

V pravidelné rubrice přinášíme otázky a odpovědi z právní poradny, kterou provozuje pro členské obce legislativní 
oddělení Sdružení místních samospráv ČR. Vybíráme pro vás záměrně ta témata, která se samospráv týkají obecně.

Víte, jak na nízké nájmy 
v obecních bytech?
Dotaz:
Co můžeme dělat s nízkými nájmy v obecních 
bytech? V obci jsme s výší nájmu nehýbali 
dlouhá léta a oproti tržnímu nájemnému 
jsou přibližně čtvrtinové až pětinové.

Odpověď:
Nájem bytu upravují § 2235 a následující nové-
ho občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). 
Obecně platí princip smluvní volnosti – smluv-
ní strany mohou uzavřít jakékoliv ujednání 

(v tomto případě o výši nájmu), které zákon vý-
slovně nezakazuje, pokud neporušuje dobré 
mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se 
postavení osob. Žádné ujednání smlouvy však 
nelze měnit jednostranně, bez souhlasu druhé 
smluvní strany, pokud zákon nestanoví jinak.
Je tedy možné se s nájemci bytů na libovol-
ném zvýšení nájemného dohodnout, typicky 
při prodlužování či jiných změnách smlouvy. 
Podle § 2239 NOZ platí pouze zákaz ujednání 
ukládajících nájemci povinnost, která je zjev-
ně nepřiměřená – takovou povinností by byla 
např. povinnost platit nájemné výrazně (např. 
mnohonásobně) převyšující obvyklé nájemné 
v daném místě.

V případě, že obec nenalezne shodu s ná-
jemci a smlouvy jsou uzavřené na dobu neurči-
tou, je možný postup podle § 2249 NOZ, který 
stanoví, že neujednají-li si strany zvyšování ná-
jemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemné-
ho výslovně, může pronajímatel v písemné for-
mě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až 
do výše srovnatelného nájemného obvyklého 
v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu 
s tím, k němuž již došlo v posledních třech le-
tech, nebude vyšší než dvacet procent. Postup 
pro zjištění obvyklého nájemného v daném 
místě stanoví nařízení vlády č. 453/2013 Sb.

§ 2249 NOZ dále stanoví, že k návrhu uči-
něnému dříve než po uplynutí dvanácti měsí-
ců, v  nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo 
který neobsahuje výši nájemného a nedoklá-

Střípky z právní poradny



který věří, že díky záštitě sdružení bude oce-
nění mladých knihovníků v obcích více rezo-
novat.
 
Nominujte své mladé knihovníky 
na cenu MARK 2023!
Nominace je možné podávat do 31. května 
včetně. Podle nových pravidel bude ocenění 
MARK udělováno v prvním kole na krajské 
úrovni a následně mezi vítězi krajských kol do-
jde k výběru celostátních finalistů. Těm bude 
ocenění slavnostně předáno během Týdne 
knihoven 2023 v rámci slavnostního udělování 
knihovnických ocenění (mj. ceny Knihovna ro-
ku a Městská knihovna roku) v Zrcadlové kapli. 
Podrobnosti najdete na stránce letošního roč-
níku soutěže.

Adéla Palíšková
legislativní analytička 

SMS ČR
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SMS ČR převzalo záštitu nad cenou pro mladé knihovníky

Díky záštitě SMS ČR by mohlo 
ocenění v obcích více rezonovat
Cena MARK má podpořit a ocenit mimořád-
né tvůrčí aktivity mladých pracovníků kni-
hovníků, ale i pedagogů, studentů v oboru 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) letos poprvé ocení v rámci každoročního udílení ceny MARK 
mladé knihovníky do 35 let nejen na celostátní, ale i na krajské úrovni. Záštitu nad 14. ročníkem soutěže převzalo 
Sdružení místních samospráv ČR. 

Vážené paní starostky, páni starostové, 
přátelé samospráv,
nejkratší měsíc v roce byl pracovně velmi nabitý a já vám ve své pravi-
delné rekapitulaci opět předkládám přehled toho nejdůležitějšího, 
čemu jsem se věnovala.

Za prvé: Obce a kraje budou mít předkupní právo 
na nepotřebný státní majetek na svém území 
To se povedlo! Po dlouhodobé argumentaci našeho sdružení a dal-
ších subjektů oznámil ministr financí, že resort připravuje návrh, kte-
rý umožní samosprávám využít předkupní právo na nepotřebný stát-
ní majetek, jenž se nachází na jejich území. V současnosti jsou samo-
správy značně znevýhodněny oproti komerčním účastníkům dražeb, 
a to zejména z finančních důvodů. Návrh je nyní mimořádně aktuál-
ní vzhledem k tomu, že v letošním roce přejde na stát množství po-
zemků tzv. nedostatečně identifikovaných vlastníků. Kvůli tomuto 
tématu jsem se spolu s dalšími členy předsednictva SMS ČR Petrem 
Haladou a Věrou Kovářovou setkala s ministrem financí.

Za druhé: První setkání pracovní skupiny MMR 
pro zvýšení limitů pro veřejné zakázky
Na Ministerstvu pro místní rozvoj vznikla pracovní skupina, kterou 
iniciovalo naše sdružení. Zvýšení limitů pro veřejné zakázky malé-
ho rozsahu je téma, o němž z území slýchám dlouhodobě a jež má 
své reálné základy v dlouhodobé inflaci zejména u stavebních pra-
cí v enormním zvýšení vstupních nákladů i cen za práci. Věřím, že 
ke zvýšení limitů pro zakázky malého rozsahu dojde v dohledném 
horizontu. 

Za třetí: Podala jsem pozměňovací návrh 
k novele stavebního zákona
Před jednáním sněmovního Výboru pro veřejnou správu (který zase-
dal 2. 3.) jsem podala s kolegy poslanci pozměňovací návrh ke staveb-
nímu zákonu ve věci černých staveb. Nový stavební zákon totiž, kro-
mě jiného, přichází s nepřiměřenou tvrdostí vůči „hříšníkům“ (sta-
vebníkům černých staveb). Náš pozměňovací návrh změkčuje tuto 
tvrdost, ale zároveň nastavuje jasné podmínky pro dodatečné povo-
lování staveb. Konkrétní příklad nepřiměřené tvrdosti je ten, že i čer-
né stavby vzniklé za účinnosti stavebního zákona z roku 2006 budou 
odstraňovány podle právní úpravy nového stavebního zákona.

A co ještě?
Kromě tří témat, které jsem, jak už je mým zvykem, popsala hlouběji, 
nemohu opomenout další dílčí aktivity v rámci SMS ČR. Setkali jsme se 
s předsedou Národní sportovní agentury, abychom nastavili pravidelný 
harmonogram spolupráce. Dále moji kolegové absolvovali pod vede-
ním místopředsedy Oldřicha Vávry další jednání na kraji. Tentokrát ho-
vořili v Moravskoslezském kraji o prohloubení spolupráce a samozřej-
mě o digitálních technických mapách. A závěrem nemohu opomenout 
valorizaci odměn představitelů samospráv. Uvítali jsme návrh ministra 
vnitra na automatizaci valorizace odměn starostů a zastupitelů. 

Milí čtenáři, přeji vám inspirativní čtení a tě-
ším se, že se s mnohými z  vás potkám za 
pár dnů v Pardubicích na naší konferenci 
Život v obcích 2023+.

Vaše Eliška Olšáková
předsedkyně SMS ČR

ELIŠČINO ZÚČTOVÁNÍ

nebo dobrovolníků a jejich přínos knihov-
nám v daném roce. „O významu této ceny chce-
me v území informovat nejen prostřednictvím re-
gionálních výborů SKIP, ale hlavně přes krajskou 
strukturu SMS ČR,“ vysvětlil ředitel Knihovnic-
kého institutu a  tajemník SKIP Vít Richter, 

https://forms.gle/PNpzvq7CPgeiFe7L6
https://www.skipcr.cz/oceneni/mestska-knihovna-roku
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Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) výrazně zjednoduší převody nepo-
třebných nemovitostí státu, které pak obce a kraje mohou využít pro svůj rozvoj. Samosprávy budou mít také lepší 
přehled o nemovitostech jednotlivých státních institucí, které se na jejich území nacházejí.  

Resort financí zjednodušuje převod nepotřebného
státního majetku na obce a kraje

„Při nástupu na MF jsem slíbil, že rozšíříme a zjed-
nodušíme nabídku nevyužitého majetku státu ob-
cím a krajům. Proto jsme připravili několik klíčo-
vých opatření, která k tomuto cíli výrazně přispějí. 
Zároveň tak zefektivníme správu státního majetku 
a snížíme výdaje. Informace o státním majetku bu-
dou navíc online dostupné přehledně na jedné adre-
se, což značně ulehčí zástupcům samospráv vyhle-
dávání konkrétních nemovitostí,“ uvedl ministr fi-
nancí Zbyněk Stanjura na setkání 2.  února, 
kterého se za předsednictvo SMS ČR účastnili 
Eliška Olšáková, Petr Halada a Věra Kovářová. 

Nová digitální platforma funguje 
od 8. února
„Aplikace s nemovitostmi státních institucí, kterou 
ÚZSVM vytvořil, bude přístupná i veřejnosti, což 
přispěje k posílení veřejné kontroly při hospodaření 
se státním majetkem,“ uvedla generální ředitel-
ka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „ÚZSVM proaktivně 
zašle přehled svých nepotřebných nemovitostí ob-
cím a krajům a požádá je o prověření, které z nich by 
mohly být využity pro jejich rozvoj. Prioritně pak 
budeme řešit nakládání s majetkem, o který obce 
a kraje požádají,“ dodala generální ředitelka s tím, 
že ÚZSVM jen za posledních sedm let na samo-
správy zdarma převedl celkem 24 090 nemovi-
tostí v účetní hodnotě 2,2 miliardy korun a pod-
pořil je například v oblasti dopravy, zdravotnic-
tví nebo školství.

Aplikace, v níž zástupci obcí a krajů a rov-
něž veřejnost přehledně naleznou pozemky, 
stavby i jednotky všech státních institucí, je 
dostupná na webové stránce www.nabidka-
majetku.cz v záložce „Majetek státu“ a také na 
webu https://www.uzsvm.cz/majetek-ceske-
-republiky. Státní nemovitosti v ní lze jedno-
duše vyhledat dle konkrétního okresu, obce, 

případně i katastrálního území. Aplikace je 
propojena s katastrem nemovitostí, díky če-
muž bude možné ihned zjistit, kde se daná ne-
movitost nachází.

V katastru nemovitostí bylo v roce 2022 
na 507 existujících státních institucí a státních 
podniků v likvidaci evidováno téměř 1,5 milionu 
nemovitostí. Neexistuje přehled, které z  nich 
jsou pro státní subjekty potřebné. Proto vláda 
v lednu tohoto roku schválila usnesení, které jí 
předložil ministr financí, díky němuž bude po-
prvé v historii zpracován přehled nepotřebných 
státních nemovitostí. Cílem je zefektivnit na-
kládání s nepotřebným majetkem a snížit výda-
je státního rozpočtu na jeho správu.

Chcete mít aktuální informace 
o státem nabízených nemovitostech?
Aby zástupci samospráv měli aktuální informa-
ce o státem nabízených nemovitostech na úze-
mí jejich kraje, okresu či obce, mohou se v apli-
kaci www.nabidkamajetku.cz přihlásit k odbě-
ru novinek o nemovitostech, které:

•  si státní instituce v režimu zákona 
o majetku státu nabízejí mezi sebou,

•  ÚZSVM připravuje k prodeji, pronájmu 
či pachtu,

•  státní instituce v režimu zákona o majetku 
státu prodávají.

 „Naším záměrem je aplikaci v budoucnu zpřístup-
nit i obcím a krajům tak, aby zde rovněž mohly na-
bízet svůj nepotřebný majetek. Díky tomu by se 
nabídka veškerého nepotřebného veřejného majet-
ku koncentrovala na jednom místě. Za tím účelem 
jsme připravili novelu zákona o ÚZSVM,“ dodala 
generální ředitelka ÚZSVM.  

Převod do vlastnictví obcí 
umožní samosprávám lépe 
spravovat svoje území
Na majetek ve vlastnictví státu naráží při pláno-
vání svého rozvoje a investic řada obcí i měst. 
Nejčastěji se jedná o veřejnou a sídlištní zeleň, 
pozemky ve sportovních areálech, pod veřejný-
mi pohřebišti, pod budovami v majetku obce, 
ale i o pozemky nezbytné pro protipovodňová 
opatření nebo tzv. brownfieldy. Jejich převod 
do vlastnictví obcí umožní samosprávám lépe 
spravovat svoje území a zároveň prosazovat ve-
řejně prospěšné zájmy.

Převody zjednoduší 
nová metodika MF
ÚZSVM postupuje při převodu majetku na sa-
mosprávy v souladu s Metodickým materiálem 
Ministerstva financí. Jeho aktualizovaná verze, 
která byla rovněž představena, například rozši-
řuje důvody pro bezúplatný převod i  přímý 
prodej majetku a také razantně snižuje ome-
zující podmínky či sankce spojené s převodem 
nemovitosti. Dochází tak k zásadnímu zjedno-
dušení i zrychlení převodu nepotřebných ne-
movitostí na samosprávu, ale i odstranění nad-
bytečné byrokracie pro obce, kraje i stát.

Ministerstvo připravuje novelu 
zákona o majetku státu. 
Co přinese obcím?
Ministerstvo financí současně připravuje novelu 
zákona o majetku státu (její předložení vládě je 
plánováno na rok 2024), která zavádí povinnost 
pro státní instituce (všechny organizační složky 
státu a vybrané státní organizace) informovat 
obce a kraje o záměru zcizit hmotné nemovité 
věci, které se nacházejí na jejich území. Násled-
ně by měly obce a kraje možnost o takový maje-
tek projevit zájem s tím, že u vybraných nemovi-
tostí by měly na převod nárok. Tyto tzv. nárokové 
převody budou dvojího typu, a to bezúplatné 
(např. pro převody silničních pozemků či pozem-
ků pro veřejně prospěšnou stavbu) a úplatné 
(např. pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví 
územního samosprávného celku nebo veřejná 
prostranství). V rámci reciprocity je v plánu ob-
dobný systém zakotvit i do zákona o obcích, zá-
kona o krajích a zákona o hlavním městě Praze. 
I stát by tak měl v případě převodů jasně vyme-
zeného majetku územních samospráv na jeho 
nabytí nárok, a to v zásadě za shodných podmí-
nek, za kterých budou nárokově od státu nabý-
vat nemovitosti obce a kraje. red 

Zdroj: www.uzsvm.cz

Aktuálně

https://www.nabidkamajetku.cz
https://www.nabidkamajetku.cz
https://www.uzsvm.cz/majetek-ceske-republiky
https://www.uzsvm.cz/majetek-ceske-republiky
https://www.nabidkamajetku.cz
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Efektivní a moderní komunikace obcí SMS ČR – evaluace projektu

Konference Život v obcích 2023+

Pardubice, Dům techniky
23. březen 2023

 

 

09:15–09:25

09:45–10:00

10:00–10:30

10:30–11:00

11:00–11:30

11:30–12:00

13:30–14:00

14:00–14:30

14:30–15:00

15:00

Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, MPO

PŘESTÁVKA

12:45–13:30

12:00–12:45 OBĚD

ZÁVĚR

Hlavní partneři konference:

 

Veškeré informace
o konferenci se dozvíte
po načtení QR kódu
nebo na stránce:
https://bit.ly/zivot_v_obcich

Zdravice ministra průmyslu a obchodu 
Obchody, prodejny, komunitní energetika a možnosti řešení v obcích
Jozef Síkela  

09:25–09:45 Aktuální informace z programů Obchůdek 2021+ a Česko platí kartou 

Energetická modernizace obcí
Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ ESCO, a.s.

Diskuse zástupců samospráv s ministrem průmyslu a obchodu
Jozef Síkela  

Obchod 2030, aktuální informace o stavu prodejen v území,
dobrá praxe napříč územím
Lukáš Němčík, Svaz českých a moravských spotřebních družstev  

Dobrá praxe v Pardubickém kraji, regionální produkty
Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva KONZUM v Ústí nad Orlicí 

Aktuality ÚZSVM ve vztahu k obcím 
Kateřina Arajmu, ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  

Samoobslužné prodejny – nové technologie 
Jan Šíp, jednatel společnosti ArrowSys 

Vybavení prodejen a marketing prodeje 
Pavel Kozler, Asociace komunikačních agentur a Knowinstore 

Služba pošta Partner v roce 2023, budoucí směřování
Miroslav Štěpán, ředitel divize státní poštovní služby, Česká pošta, s.p.

Oldřich Vávra, 1. místopředseda SMS ČR

V případě dotazů kontaktujte krajskou manažerku pro Pardubický kraj
Kristýnu Vodrážkovou (725 532 360, vodrazkova@smscr.cz).

za účasti ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely

V současné době nemohou samosprávy kon-
kurovat v dražbách takového majetku napří-
klad komerčním subjektům, což mimo jiné 
komplikuje obecní rozvoj. Téma je nyní mimo-
řádně aktuální vzhledem k tomu, že v letoš-
ním roce přejde na stát množství pozemků tzv. 
nedostatečně identifikovaných vlastníků.

„Draží-li stát nepotřebný majetek, který je na 
území některé z obcí, jsou ostatní fyzické a právnické 
osoby v nesporné výhodě oproti obci, kterou v dražbě 
limitují omezené prostředky. Sdružení místních sa-
mospráv ČR proto podporuje legislativní zakotvení 
předkupního práva obcí a krajů k nepotřebnému 
státnímu majetku za cenu obvyklou, aby bylo mož-
né s tímto majetkem nakládat v souladu s veřejným 
zájmem a pro plnění úkolů obcí,“ vysvětluje před-
sedkyně sdružení Eliška Olšáková.

Dle stávající úpravy v zákoně o majetku státu 
platí, že pokud majetek není využitelný pro po-
třeby státu a Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových ani vláda nerozhodnou jinak, 
je možné s majetkem naložit „ve prospěch práv-
nických nebo fyzických osob“. Majetek pak mů-
že být prodán kupříkladu formou veřejné draž-
by, výběrového řízení s aukcí nebo elektronic-
kou aukcí. V těchto případech ale většinou vítězí 
soukromé subjekty a obce či kraje tak nezíská-
vají majetek, který potřebují pro svůj rozvoj, byť 
byl paradoxně před tím ve vlastnictví státu.

Potřeba úpravy zákona je nyní mimořád-
ně aktuální vzhledem k tomu, že na konci to-
hoto roku přejdou do vlastnictví státu počet-

Obce vítají návrh přednostního práva
na nákup nevyužívaného státního majetku

Sdružení místních samospráv ČR jako The Rolling Stones?
O konferenci je zájem jako o vstupenky na slavnou kapelu

SMS ČR vítá návrh Ministerstva financí, aby obce a kraje měly možnost předkupního práva k nepotřebnému státní-
mu majetku na svém území. SMS ČR změnu ve prospěch obcí v této oblasti dlouhodobě prosazuje.

S nadsázkou by se skoro dalo říct, že SMS ČR už je jako slavná kapela The Rolling Stones. Sotva oznámí termín kon-
certu (u sdružení půjde o termín konference), strhne se o ni ze strany fanoušků (tentokrát z řad představitelů sa-
mospráv) takový zájem, že je brzy obsazeno. Přesně to se k radosti organizátorů přihodilo v případě březnové kon-
ference ŽIVOT V OBCÍCH 2023+, jež se zaměří na zachování dostupnosti služeb na venkově. Pro ty, kdo měli to 
štěstí a přihlásili se včas, připomínáme, že se uskuteční ve čtvrtek 23. března v Pardubicích v Domě techniky.

Aktuálně

né pozemky nedostatečně identifikovaných 
vlastníků.

„Uvítali jsme sdělení pana ministra, že umožní 
obcím přednostní právo se o tento majetek ucházet. 
V případě, že se obec včas rozhodne vznést o něj zá-
jem, nemusí podstoupit dražbu. Jsme připraveni po-
skytnout vládě plnou kooperaci a využít reálné zku-
šenosti z praxe více jak 2 200 starostů, kteří jsou čle-
ny našeho sdružení,“ doplňuje Eliška Olšáková.

Úřad pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových přislíbil účast na konferenci Sdru-
žení místních samospráv ČR, která se koná 

23. března v  Pardubicích. Generální ředitelka 
UZSVM Kateřina Arajmu bude přítomné sta-
rosty informovat o metodice, která zjednodu-
šuje převody.

Obce budou mít možnost bezúplatného 
převodu i v případě výskytu „komerce“ (do 20 % 
plochy) nebo dodatkování smluv a vypuštění 
některých nesmyslných vázacích podmínek 
(například povinné hlášení o využití pozemku; 
zkrácení doby nekomerčního využití pozemku 
z 20 na 10 let apod.). Šárka Kuželová

tisková mluvčí SMS ČR

Na konferenci vystoupí i ministr 
vnitra Rakušan. Promluví 
o aktuální situaci v České poště
Podrobný program konference najdou přihlá-
šení účastníci na stránkách SMS ČR. Novinkou, 
v době vydání SMSKY, je vystoupení ministra 
vnitra Víta Rakušana v 10.45 hodin, na které na-
váže v 11 hodin blok o transformaci České pošty. 

Řečníci představí konkrétní chytrá řešení, 
která lze využít nejen pro udržení obslužnosti 
venkovských obcí, ale i pro zvýšení její úrovně. 
Zazní i doporučení, kde lze aktuálně získat 
podporu a navázat spolupráci ze strany státu, 
krajů i dalších organizací. red
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Norma o světelném znečištění, která vstoupila v platnost ve středu 1. března, 
má snížit dopady takzvaného světelného smogu na veřejnost i přírodu. Na pra-
covní schůzce, které se v pondělí 6. února účastnili kromě zástupců MŽP, akade-
mické sféry a provozovatelů technických sítí v Brně i představitelé SMS ČR, to 
řekl náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík. Světelné znečištění 
podle jeho slov negativně ovlivňuje nejen životní prostředí, ale i spotřebu ener-
gie či rozpočty měst a obcí. Proto se úřad zasadil o jeho regulaci.

Dosud chyběla pravidla
„Dosud neexistovala pravidla, která by říkala, jaká 
maximální míra umělého osvětlení je únosná pro 
nás i životní prostředí se zohledněním dalších ve-
řejných zájmů, zejména bezpečnosti. Míra nočního 
osvětlení v posledních desetiletích skokově roste, 
ale současně není tomuto problému věnována pat-
řičná pozornost a noční osvětlení je v mnoha přípa-
dech zbytečně předimenzováno. Proto Minister-
stvo životního prostředí zadalo vypracování tech-
nické normy s jasně definovanými pravidly nejen 
pro města a obce, ale i pro soukromé firmy, sporto-
viště, architektonické památky nebo reklamní plo-
chy. Cílem technické normy je nastartovat promě-
nu uvažování projektantů o využívání světla v no-
ci, stanovit maximální hodnoty pro osvětlovací 
soustavy, snížit obtěžování nadměrným světlem 
a  vliv na přírodu,“ vysvětlil náměstek ministra 
životního prostředí Petr Hladík s tím, že ome-
zení zbytečného svícení nebo využití úspor-
ných a správně nastavených světel dokáže uše-
třit nemalé finanční prostředky jak firmám, 
tak obecním rozpočtům.

Pět zón světelného prostředí 
Norma (ČSN 36 0459 – Omezování nežádou-
cích účinků venkovního osvětlení) zavádí prin-
cip zonace, podle nichž se nastavuje různá in-
tenzita osvětlení v závislosti na míře ochrany 
proti světelnému smogu. Dokument je založe-
ný na principu rozčlenění území České republi-
ky do pěti zón světelného prostředí (Z0–Z4) 
podle jeho citlivosti na světelné znečištění. 
Nejpřísnější požadavky na světelné zdroje pla-
tí pro nezastavěná území, která se dělí na chrá-
něné oblasti (Z0) a ostatní nezastavěná území 

(Z1). Zastavěná území se dělí podle velikosti 
obce. V malých obcích může být pouze zóna 
Z2, ve větších obcích (se statutem město, měs-
tys) Z2 a Z3, v největších obcích (statutární 
města a Praha) zóny Z2, Z3 a Z4. Požadavky na 
zónu Z4 jsou nejmírnější, jedná se o velmi svět-
lé prostředí.

Na koho a na co se norma vztahuje?
Norma se vztahuje na pozemní komunikace, 
osvětlení venkovních pracovišť, osvětlení ven-
kovních sportovišť, architektonické osvětlení 
a reklamní osvětlení. Nevztahuje se na dočasné 
venkovní osvětlení, jakým jsou míněna vánoční 
světla nebo osvětlení kulturních akcí. Stejně tak 
norma nereguluje vnitřní osvětlení, a to ani 
tehdy, pokud proniká do venkovního prostoru.

Vypínáte veřejné osvětlení? 
Je to v rozporu s platnou legislativou
Obce jsou dnes vázány vyhláškou 104/1997, 
která nastavuje povinnosti obcí v osvětlování 
komunikací v zastavěném území (a to všech 
a bez rozdílu, zda se jedná o chodníky či hlavní 
nebo vedlejší komunikace pro auta). Jakkoliv 
dnes některé obce vypínají veřejné osvětlení 
kvůli vysokým nákladům na energie, činí tak 
v rozporu s platnou legislativou. Stejně tak ne-
ní možné snižovat intenzitu osvětlení apod.

Norma nastaví nová pravidla 
pro veřejné osvětlení 
Technická norma, která 1. března vstoupila 
v  platnost, není zatím právně závazná, ale už 
od nynějška bude fungovat jako vodítko napří-
klad pro obce při rekonstrukci veřejného osvět-
lení. V usnesení vlády z roku 2018 se rezorty za-
vázaly během rekodifikace stavebního práva 
problém světelného znečištění řešit, a proto by 
během letoška měla být norma zohledněna 
v návrhu vyhlášky k novele stavebního zákona 
z pera Ministerstva pro místní rozvoj.

Prakticky a chytře
Zavedení normy do stavebních předpisů změ-
ní nezbytné počty a výšky světelných bodů, 
a tím i investiční a provozní náklady, stejně tak 
začne být potřebná a smysluplná výrazně větší 
možnost regulace osvětlení. Protože se sítě ve-
řejných osvětlení budují s životností desítek 

let, je dobré s těmito možnostmi počítat již ny-
ní. Se snížením příkonu světel se obcím otevírá 
výrazně větší potenciál využití veřejného 
osvětlení – může být mnohem více než dnes 
nosičem SMART infrastruktury (např. sítě bez-
drátového internetu, informační panely, nabí-
jecí stanice atd.). Možnost podělit se se zají-
mavým projektem nebo načerpat inspiraci na-
bízí soutěž Obec 2030 nebo web obec2030.cz.

Je světelné znečištění  
opravdu problém?
Ačkoliv si dnes nedovedeme představit život 
bez veřejného osvětlení (a nová norma jej roz-
hodně neruší), je dobré připomenout, že stří-
dání dne a noci – tj. světla a tmy po tisíce let 
utvářely jak fyziologii člověka, tak všech orga-
nizmů, které v přírodě žijí. Aktuálně více než 
99 procent evropské populace žije v noci pod 
osvětlenou oblohou. Trvalé noční osvětlení 
prokazatelně poškozuje volně žijící živočichy. 
Stejně tak barva světla ovlivňuje kvalitu spán-
ku a řadu dalších souvislostí. 

Přidáte se letos k Hodině Země?
Jak moc a kde všude svítit, co je třeba trvale 
osvětlovat, to všechno jsou otázky, jejichž zod-
povězení vyžaduje čas a osvětu. První možností, 
která se nyní nabízí, je například popularizace 
iniciativy „Hodina Země“, která letos připadá na 
sobotu 25. března. Ke koordinovanému vypnutí 
světel dojde v tento den mezi 20:30 a 21:30. Vlo-
ni se do této akce zapojilo 133 obcí v ČR. Připojí-
te se letos také? Může to být první krok ke změ-
ně v přístupu k veřejnému osvětlení i ve vaší ob-
ci, který ve výsledku přinese méně světelného 
smogu, méně sloupů a více ušetřených peněz.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_
20230301-Norma-o-svetelnem-znecisteni-zaci-

na-platit-Pomuze-lidem-prirode-i-rozpoctum

Více informací najdete také zde: 
www.svetelneznecisteni.cz

Oldřich Vávra
první místopředseda 

SMS ČR

Norma o světelném znečištění
má ochránit člověka i přírodu 

Aktuálně

https://www.mzp.cz/cz/news_20230301-Norma-o-svetelnem-znecisteni-zacina-platit-Pomuze-lidem-prirode-i-rozpoctum
https://www.mzp.cz/cz/news_20230301-Norma-o-svetelnem-znecisteni-zacina-platit-Pomuze-lidem-prirode-i-rozpoctum
https://www.mzp.cz/cz/news_20230301-Norma-o-svetelnem-znecisteni-zacina-platit-Pomuze-lidem-prirode-i-rozpoctum
https://www.svetelneznecisteni.cz/
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V Poslanecké sněmovně PČR se ve čtvrtek 2. března uskutečnil seminář na téma, které pálí mnohé starosty nejen ve 
středních Čechách, ale postupně i v řadě dalších krajů. Organizátoři dali semináři název: „Jak se v Česku staví školy 
a co zlepšit aneb Chceme jurty nebo moderní školy pro 21. století?“ 

Jak se v Česku staví školy a co zlepšit?

Kromě MŠMT seminář zaštítila 1. místopřed-
sedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářo-
vá. Spoluorganizátorem byl dobrovolný sva-
zek obcí LOŠBATES, jenž zde prezentoval útra-
py spojené s pěti lety přípravy vlastní svazkové 
školy a zkušenosti přenositelné na další obce 
a svazky.

Věra Kovářová hned na začátku uvedla, že 
státní pokladna je sice momentálně v nedob-
ré kondici, ale o to efektivněji je potřeba pro-
středky využívat, aby se skutečně stavěly školy 
pro 21. století. „Stojí to hodně peněz a hodně úsi-
lí, ale v budoucnu se to vyplatí a nepochybně se 
nám to stokrát vrátí. A stát v tomto musí význam-
ně pomoci, protože není šance, aby si školy v ceně 
od 700 milionů až po miliardu byly obce schopny 
ufinancovat samy,“ řekla.

Středočeský radní pro oblast vzdělání a spor-
tu Milan Vácha uvedl příklad okresu Praha-zá-
pad, kde se do malých vesniček postupně od 
90. let nastěhovaly „dvě Příbrami“ a tamní ško-
ly svou kapacitou samozřejmě nedostačují. Si-
tuace už dospěla tak daleko, že některé obce 
musejí své děti posílat do škol až 85 kilomet-
rů vzdálených, protože jinde není místo. „Chce-
me-li situaci řešit, je nezbytností předvídatelné fi-
nancování nových škol postavené na jasné podpoře 
a deklaraci vlády. Obce musejí na investiční přípra-
vu nových škol vydávat miliony a potřebují mít ur-
čité záruky, že tyto peníze nebudou vyhozeny z ok-
na,“ zaznělo z úst Milana Váchy.

Náměstkyně MŠMT Martina Běťáková přislí-
bila přítomným starostům obcí maximální po-
moc „z úřednické linie“. „Bude-li někdo ze starostů 
potřebovat konzultaci, může se na ministerstvo ob-
rátit,“ řekla a jako výchozí dokument při přípravě 
nových škol doporučila Strategii 2030+.

Na semináři zazněla i řada dalších zajíma-
vých příspěvků. „Za LOŠBATES chceme určitě ve 
sdílení svých nabytých zkušeností pokračovat, 
abychom pomohli těm, kteří jsou s výstavbou ško-

ly na začátku a ještě neprošli podobnou odyseou 
jako my,“ vzkazují spoluorganizátoři akce.

Josef Řehák, starosta Louňovic 
a předseda svazku LOŠBATES

Martina Vedralová, starostka Svojetic

Eva Poliačiková Šmoldasová, 
starostka Tehovce

Josef Kučák, starosta Štíhlic

Pomozte nám vybrat ta správná témata
do projektu zaměřeného na odolnost vůči změnám 
Jihlavská projektová kancelář SMS ČR připravuje nový projekt zaměřený na resilienci ne-
boli odolnost vůči změnám, které s sebou nesl a nese vědeckotechnický rozvoj, geopolitic-
ký vývoj a také, přiznejme si, spotřební způsob života. Aby byl projekt úspěšný a vzdělávací a osvětové aktivy dopadly 
na „úrodnou půdu“, prosí jeho iniciátoři čtenáře SMSKY o vyplnění krátké elektronické ankety.

Portál zastupitele:

Cílem připravovaného projektu je prostřed-
nictvím průběžného vzdělávání a metodické-
ho vedení zvýšit schopnost obcí vyrovnat se se 

S jmenovanými tématy jde ruku v ruce ekono-
mická resilience nebo také osobnostní resilien-
ce. Samotný výraz „resilience“ zahrnuje širokou 
oblast. Pro správné zaměření projektu a zejmé-
na vzdělávacích a osvětových aktivit vás chceme 
proto touto cestou požádat o pomoc. Pomozte 
nám vybrat ta správná témata vyplněním krát-
ké ankety (elektronickou formou), kterou najde-
te zde: https://forms.gle/vp57KYDFCbnx8PeC6. 
Odkaz na anketu je dostupný také na www.por-
talzastupitele.cz. Děku-
jeme.

Jitka Mattyašovská
manažerka 

vzdělávání v SMS ČR

současnými změnami a krizemi a umožnit ob-
cím aktivně na ně reagovat. Projekt se blíže za-
měří na tyto oblasti:
•  klimatické změny, resilience (např. voda 

a zeleň v obcích a krajině, kolísání kvality 
vody, propojování přírodních a urbánních 
struktur atd.)

•  cirkulární ekonomika a odpady (řešení 
problematiky odpadového hospodářství 
obcí, zvýšení třídění odpadů, komunitní 
kompostárny, komunikace odpadového 
hospodářství s občany atp.)

•  energetika (např. snižování energetické 
náročnosti obcí, chytrá řešení pro zvýšení 
energetické soběstačnosti obcí)

•  osvěta, vzdělávání, EVVO v souvislosti 
s výše uvedenými tématy

https://forms.gle/vp57KYDFCbnx8PeC6
http://www.portalzastupitele.cz/
http://www.portalzastupitele.cz/
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Sdružení místních samospráv ČR letos slaví 15 let své existence. Tomuto kulatému výročí se letos věnujeme i v SMSCE. 
V každém čísle něco připomeneme, něco zrekapitulujeme, na něco upozorníme, s někým na toto téma povedeme rozho-
vor. Zachovejte nám svou přízeň. Jsme tu pro vás!

SMS ČR JE TU UŽ 15 LET!

Rozhovor

Kdyby nebylo našeho sdružení,
síť venkovských pošt už by byla minulostí
Na začátky svého působení v SMS ČR tentokrát vzpomíná Tomáš Chmela. Někdejší tajemník sdruže-
ní, dnes člen celostátního předsednictva a také starosta města Slavičín ve Zlínském kraji. Pozastavili 
jsme se zejména nad jedním konkrétním tématem, kterým jsou pošty, za jejichž zachování SMS ČR léta bojovalo.

Tomáši, pamatuji si tě z doby vzniku 
SMS ČR jako mladého kluka s dlouhými 
vlasy do pasu. Jak vzpomínáš na své 
začátky v SMS ČR? Co se ti vybaví?
Tak předně, delší vlasy jsem měl, ale do pasu roz-
hodně ne (smích). Kdybych měl shrnout v kostce 
naše začátky, asi by to vystihlo jediné. Dveře 
jsme měli všude zavřené, ze všech stran nám by-
lo naznačováno, cože si to dovolujeme, když ob-
ce a města už svoji organizaci mají? Proto pova-
žuji za obrovský úspěch současnost, ve které 
naše organizace působí. Je za tím neskutečné 
množství vytrvalé práce a vizionářské nápady 
našeho emeritního předsedy Standy Polčáka.

Připomeň prosím, jaká byla tvoje role 
v SMS ČR a jak dlouho jsi v ní aktivně 
působil, než ses stal starostou Slavičína?
Našemu sdružení jsem byl věrný přesně devět 
let, tedy od roku 2009 do roku 2018. Nejprve 
v pozici tajemníka, v závěru jsem zastával post 
výkonného ředitele, který s rostoucí velikostí 
hlavní kanceláře vznikl.

Jaké je to pro tebe vidět dnes práci 
samospráv očima starosty? 
Změnil se tento pohled od doby, kdy jsi tuto 
pozici vnímal coby tajemník SMS ČR?
Samozřejmě dokud si to člověk nezkusí, může 
si stokrát cokoliv myslet, ale není to ono. Ke sta-
rostům a starostování mám určitě větší úctu. 
Tíha zodpovědnosti a krátký čtyřletý mandát, 
po němž se skládají účty občanům ve volbách, 
je nesmírně zavazující. I proto mám obdiv dvoj-
násobný k těm kolegům, kteří kromě práce pro 
blaho své obce zvládají působit i v dalších sub-
jektech, nejčastěji za dobré slovo, ve prospěch 
okolních obcí. Mohou to být mikroregiony, MAS-
ky i naše sdružení. Z pozice tajemníka jsem si 
to tolik neuvědomoval, ale věnovat se jménem 
obce práci pro druhé obce, to chce opravdu vel-
ké srdcaře. 

Mohli bychom vzpomínat na řadu důleži-
tých událostí a milníků. Zaměřme se dnes 

ale na pošty, za jejichž zachování SMS ČR 
léta bojovalo. A tento boj se nyní ukázal jako 
smysluplný. Několikaleté úsilí Sdružení 
místních samospráv ČR o zachování 
potřebných poboček pošty v malých městech 
a vesnicích bylo naplněno. Ministr vnitra 
Vít Rakušan slíbil, že se pošty v malých 
městech a vesnicích rušit nebudou, neboť jde 
o službu veřejnosti. Ministerstvo také 
přislíbilo, že místní samosprávy a regiony 
budou partnerem v rozhodování o zachová-
ní dalších poboček. Máme vyhráno? 
Nebo nějaké výhrady přetrvávají?
Zcela zodpovědně mohu prohlásit, že pokud by 
nebylo našeho sdružení, síť venkovských pošt 
by již byla minulostí. Po úspěšném řešení RUD 
totiž pošty byly druhou nejvýznamnější agen-
dou, která nám takříkajíc přišla na stůl. Nemá 
smysl líčit detaily, ale před deseti lety existovala 
v kruzích okolo tehdejšího vedení České pošty 
i  ze strany některých vládních představitelů 
představa, že poštovní služby na venkově bude 

možno plnohodnotně vykonávat takříkajíc na 
kapotě poštovní Fabie. Z rušení pošt jsme však 
udělali veřejné téma, a tak tomu už zůstalo. Ni-
kdo si nedovolí pošty z venkova odstranit. 

Když bychom měli zavzpomínat na klíčové 
události, které se týkaly optimalizace pošt, 
které to budou?
Zlomová jistě byla Petice za záchranu pošt na 
venkově. Ta proběhla na přelomu let 2013 
a 2014. Jí však předcházela ještě jedna aktivita 
– tak zvaná Poříčská výzva z listopadu roku 
2012, která byla vyhlášena na setkání starostů 
SMS ČR v Poříčí u Litomyšle. V té době se poda-
řilo získat pro téma pošt silného spojence, teh-
dy nového pardubického hejtmana Martina 
Netolického. Naše systematické úsilí pak vyvr-
cholilo rokem 2015, kdy vláda definitivně urči-
la, že ve státě bude zřizováno 2100 pošt. Došlo 
tak k fixaci počtu, který se v zásadě drží až do-
dnes. Debata se pak posunula k otázce únos-
nosti a přijatelnosti modelu Pošta Partner, ale 
to už je na jinou debatu.

Před 15 lety nosil Tomáš Chmela dlouhé vlasy. Než se stal v roce 2018 starostou Slavičína, působil celých 
devět let jako tajemník a později jako ředitel Sdružení místních samospráv ČR. 



SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 3/2023 9

Toulaví, opuštění, nechtění nebo třeba jen zaběhlí psi představují problém vyskytující se napříč vše-
mi kraji. Tu mohou ohrožovat hrající si děti, cyklisty, jinde stáda ovcí nebo volně žijící zvířata, někde 
znečišťují veřejná prostranství či omezují pejskaře a jejich mazlíčky při venčení. Jak může starosta takové situace ře-
šit, je častý dotaz, se kterým se potýká i právní poradna Sdružení místních samospráv ČR. Tématem se sdružení v po-
slední době zabývalo i v souvislosti s novelou vyhlášky č. 342/2012 Sb., kde se původně počítalo s vypuštěním praktic-
ké části zkoušky o odchytu, jíž měla nahradit video instruktáž. Následující text shrnuje nejen to, jak to po připomín-
kách sdružení dopadlo… 

Pes bez majitele – noční můra starostů

Volně pobíhající venčení psi
Nejedná se o zvířata opuštění ani zaběhlá, je-
jich pán jim jen dopřává volnost. Pokud takto 
volně pobíhající psi způsobují na veřejných 
prostranstvích problémy, má obec možnost 
tyto problematické situace řešit vydáním obec-
ně závazné vyhlášky. Zákon č. 246/1992 Sb. na 
ochranu zvířat proti týrání, umožňuje obci pod-
le § 24 odst. 2 upravit pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství a vymezit prostory pro 
jejich volné pobíhání. Na ostatních veřejných 
prostranstvích pak mohou být psi venčeni pou-
ze na vodítku či s náhubkem. 

Pes v katastru obce bez pána
Podle ustanovení §1058 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, je nálezce povinen ozná-
mit nález zvířete obci, na jejímž území k nálezu 
došlo, nelze-li poznat, komu má být vráceno. 
A právě to je noční můrou všech starostů.

Vzhledem k tomu, že podle § 46 hradí obec 
náklady spojené s odchytem a izolací odchyce-
ného zvířete, není-li jeho chovatel znám, vět-
šinou to v praxi vypadá tak, že zvíře nakonec 
odchytí sám starosta nebo obecní pracovníci. 
Poté ho umístí ho do kotce, vyvěsí plakátky, 
zveřejní fotku psa na sociálních sítích a čekají, 
až se majitel ohlásí. Pokud se podaří majitele 
najít nebo nalezený pes najde nový domov, 
ušetří se tímto amatérským postupem obecní-
mu rozpočtu desítky, někdy až stovky tisíc ko-
run za umístění zvířat do útulků. 

Odchyt psů 
s minimalizací rizika úrazu
V době vydání tohoto čísla SMSKY probíhá prá-
vě na Veterinární univerzitě Brno první letošní 

odborný kurz pro odchyt zvířat bez pána, tou-
lavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi 
včetně péče o ně v útulcích pro zvířata. Jedná se 
o jediný akreditovaný kurz v republice pořáda-
ný většinou dvakrát ročně. Kurzy jsou určeny 
pracovníkům odchytové služby, městské poli-
cie, útulků, asanačních služeb, obcí a ostatních 
profesí, jež se zabývají prací se zvířaty a regula-
cí jejich počtu, ve smyslu §  39 a 42 zákona 
č.  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), v platném znění § 27 a  28 vyhlášky 
č. 342/2012 Sb. a navazujících právních norem. 
Jeho absolventi získají po absolvování závě-
rečné zkoušky, jež zahrnuje zkušební test, úst-
ní pohovor a praktickou část, nejen osvědčení 
o absolvování, ale i znalosti a dovednosti v ob-
lasti zacházení s volně pobíhajícími psy.

Které události se ti nejvíc zapsaly do 
paměti z doby, kdy vznikla zmíněná petice 
se 111 000 podpisy? 
Vybavuji si zejména stovky a tisíce archů, které 
na počátku roku 2014 začaly zaplavovat naši 
zlínskou kancelář. V dubnu jsme se nakonec 
vydali petici předat předsedovi vlády Bohusla-
vu Sobotkovi. Celá delegace, kterou vedla teh-
dejší předsedkyně Jana Juřenčáková, si obsta-
rala stylová trika s logem petice. Balíky jsme 
naložili do poštovních pytlů, které jsem po-
koutně sehnal na jedné poště, místopředsedo-
vi Radimu Sršňovi jsem ještě sehnal poštovní 
bundu a čepici. Přibral k tomu svoji trumpetu 

a před vchodem na Úřad vlády zatroubil melo-
dii „Jede, jede poštovský panáček“. Premiéra 
Sobotku naše téma velmi zaujalo, zvláště když 
v delegaci nechyběla taková esa jako Karel Fer-
schmann, deštěm smáčený Honza Sedláček, 
který doběhl později, nebo revolucionář Laďa 
Stalmach.

SMS ČR je dnes důležitým připomínkovým 
místem. Jak bylo vnímáno na počátku a jak 
je vnímáno dnes? 
Na začátku jsme byli vnímáni jako otravný 
hmyz, který navíc nikdo z úředníků, náměstků, 
ministrů a zákonodárců ani neznal. Nálepku 

otravného hmyzu asi máme stále, ale ví o nás 
všichni a náš názor má váhu. A tak to má být!

Děkuji za rozhovor, Tomáši, a za celé 
SMS ČR si dovolím popřát ti na tomto 
místě k tvým krásným narozeninám, které 
oslavíš 8. dubna. Tak ať tě zastihnou v plné 
síle a oslavíš je s plnou parádou. A jelikož se 
život neměří jen počtem let, ale hlavně 
počtem vzpomínek, přeji ti, ať je těch 
pěkných vzpomínek na SMS ČR co nejvíce!

Marie Machačová

Téma

Návrh novely praktickou část 
kurzu vypustil
Na přelomu roku prošla meziresortním připo-
mínkovým řízením novela vyhlášky č. 342/2012 
Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťo-
vání a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné 
způsobilosti k výkonu některých odborných 
veterinárních činností. Ta se mimo jiné zabý-
vá také definicí obsahu odborného kurzu pro 
odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuště-
ných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče 
o ně v útulcích pro zvířata. SMS ČR zpozorně-
lo, když zaregistrovalo, že navržená novela vy-
pustila z obsahu kurzu praktickou část v roz-
sahu pěti hodin, stejně tak i praktickou část 
závěrečné zkoušky. 

SMS ČR vzneslo připomínku…
SMS ČR zareagovalo připomínkou, že s navrže-
nou změnou nesouhlasí a požaduje praktickou 
část kurzu ponechat. Na dotaz, zda je možné, 
aby absolvent kurzu, který neprošel praktickou 
částí, mohl být nasazen do odchytové akce, od-
pověděl velitel městské policie ve městě Rota-
va Václav Pikrt: „Teorie je důležitá, ale praktická 
část nenahraditelná. Osobně bych strážníka, který 
zná vše jen teoreticky, k zatoulanému psu neposlal.“
 
Zkušenosti z Rotavy obavy SMS ČR 
jen potvrdily 

Rotava, která se nachází v Karlovarském kraji 
na Sokolovsku, patří mezi vyloučené lokality, 
což by mohlo vyvolat dojem, že volně pobíha-
jících psů je ve městě více než jinde. „Není to 
zase tak hrozné,“ vyvrací domněnku Václav Pikrt. 
„Spolupracujeme už léta s Petrem Prokešem, který 
má záchrannou a odchytovou službu pro zvířata. 
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za umístění se platí za každý započatý den. 
Přestože se může stát, že pes nestráví v zá-
chranné stanici ani celých 24 hodin, kotec po 
něm je stejně třeba vydezinfikovat, odstraňují 
se paraziti, fotí se, uklízí se exkrementy, řeší se 
administrativní úkony atd. Voda a granule tvo-
ří jen zlomek celkových nákladů.

Konec dobrý, všechno dobré. 
Připomínka SMS ČR byla přijata
V rámci prvního kola vypořádání připomínek 
k novele vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zví-
řat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě 
zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti 
k  výkonu některých odborných veterinárních 
činností, Ministerstvo zemědělství připomín-
ku SMS ČR přijalo a praktickou část výuky 
v rámci odborné přípravy i v rámci zkoušky po-
nechalo. Hurá. Jakkoli se totiž využití techniky 
formou video instruktáže (jak předkladatel 
novely navrhoval) jeví jako funkční a časově 
úsporné, SMS ČR se domnívá, že praktické pro-
vedení odchytu včetně odborného dohledu 
nic nenahradí.  Což lidé z praxe potvrzují.

Zvířátko nakonec…
Asi nikoho nepřekvapí, že provozovatel záchran-
né a odchytové služby má také svého psa, které-
ho původní majitel nechtěl. „Já se vždycky zhléd-
nu v nějakém adeptovi na utracení. Většinou jde 
o  nezvladatelného jedince, který vykazuje známky 
agresivity. To jsou pro mě výzvy,“ usmívá se záchra-
nář psích duší Petr Prokeš, který už má v péči 
v  pořadí čtvrtého chlu-
patého parťáka.

Zpracovala 
Adéla Palíšková

legislativní analytička 
SMS ČR

Kromě toho, že množství psů bez pána odchytí, po-
řádá pro naše strážníky také workshopy, kde si mo-
hou dovednosti při odchytu zvířat zdokonalit. Ab-
solvování kurzu je důležité, ale jednou si něco zku-
sit neznamená to rovnou umět,“ dodává velitel 
městské policie.

Příklad dobré praxe 
najdete v Rotavě…
Petr Prokeš před více jak deseti lety sám zkouš-
ku na Veterinární univerzitě Brno absolvoval. 
Své zkušenosti s nalezenými, opuštěnými a růz-
ně odloženými psy by dnes mohl předávat 
nejednomu starostovi. Většinu psů odchytává 
sám nebo s pomocí městských strážníků. „Když 
jsem zjistil, že pomůcky pro odchyt se dají koupit 
pouze v internetovém obchodě a zákazník si na ně 
nemůže vůbec sáhnout, neví, jak fungují, a kupuje 
prakticky zajíce v pytli, nabídl jsem městské policii 

v Rotavě a potom i dalším zájemcům možnost osa-
hat si odchytové tyče, smyčky nebo odchytové ruka-
vice, a vyzkoušet si, jak fungují. Právě v Rotavě má 
jak město, tak strážníci dobré vedení a spolupráce 
s  nimi je skvělá,“ pochvaluje si Petr Prokeš. 
K odchytu využívá dvě auta se speciální výba-
vou, včetně čipových čteček, a jeho služeb vy-
užívá 27 obcí. „Když vidím psa uvázaného u slou-
pu veřejného osvětlení, už tuším že asi čip mít ne-
bude,“ líčí zkušeně. „V takovém případě, pokud 
není k dispozici kamerový záznam, je majitel prak-
ticky nedohledatelný,“ pokračuje Petr Prokeš. 

Co se děje po odchytu?
Pokud Petr Prokeš na základě výzvy některého 
obecního úřadu nebo na žádost operačního 
střediska PČR chytí psa, umístí ho v záchranné 
stanici pro psy. „Celý postup je samozřejmě v sou-
ladu s platnou legislativou,“ líčí standardní situa-
ci podnikatel Prokeš. A jsme zase u těch finan-
cí. Dle veterinárního zákona hradí náklady na 
odchyt, umístění, případně léčbu a další vyna-
ložené náklady majitel, pokud je znám.  Po-
kud si majitel pejska nevyzvedne zpravidla do 
tří až pěti dnů od odchytu, putuje nejčastěji do 
útulku dle požadavků obecního úřadu. Pokud 
je pes poraněný, je mu dále věnována maxi-
mální možná veterinární i neveterinární péče.

Kolik taková „legrace“ stojí?
Částka za pobyt psa se účtuje zpravidla majite-
li. Platí se za jízdné (dle ujetých kilometrů), od-
chyt (dle použitých prostředků), za umístění 
(dle potřeb psa) a aplikované přípravky (dle po-
užitých přípravků), případně je účtována vete-
rinární péče (pokud byl pes veterinárně ošet-
řen). Je tedy evidentní, že dva lidé ze stejné ob-
ce mohou ve výsledku hradit naprosto odlišnou 
cenu. U malého psíka sice neplatíte velké část-
ky za odchyt, u bernardýna zase nebudete pla-
tit příplatek za vytápěnou místnost. Poplatek 

Vydáváte tištěný zpravodaj?
Přihlaste ho do soutěže o ten nejlepší!
O nejlepší tištěný obecní či městský zpravodaj roku 2022, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS mů-
žete opět zabojovat v celostátní soutěži, kterou již podvanácté vyhlásila obecně prospěšná společnost Civipolis, o. p. s. 
Jedním ze spoluorganizátorů je i Sdružení místních samospráv ČR.

Čas máte nejpozději do 2. května
„Soutěžící musí zaslat dva výtisky dvou různých čísel 
zpravodaje na adresu KPES FF, Univerzita Palackého, 
Křížkovského 12, Olomouc, 77900, a to nejpozději do 
2. května 2023. Ani v letošním roce již nelze přihlásit 
elektronicky vydávaná periodika,“ upřesnila členka 
komise Marie Machačová. Soutěž má podle or-
ganizátorů podpořit obce a města v aktivitě, kte-
rou organizátoři považují za velmi důležitou 
zvláště v době jisté bulvarizace médií. Zpravo-
daje tak zůstávají věrny původnímu poslání tis-
ku, tedy informování občanů.

Co se hodnotí?
Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zaseda-
jí zástupci vyhlašovatelů a profesionální novi-
náři, bude zhodnotit došlé zpravodaje, a to 
nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické 
přehlednosti, ale vzít v potaz i celkový dojem 
zpravodaje. Komise rovněž hodnotí nejlepší 
zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a míst-
ních akčních skupin, popřípadě jiné platfor-
my meziobecní spolupráce. Zvláštní kategorií 
je soutěž O nejzajímavější či nejoriginálnější 
pravidelnou rubriku. 

Soutěž vyhlašuje Civipolis, o.p.s., Katedra poli-
tologie FF UP v Olomouci, Sdružení místních sa-
mospráv ČR a Angelus Aureus, o. p. s. Vyhlášení 
výsledků se každý rok koná 4. července na Vele-
hradě v rámci Dnů lidí dobré vůle. Vloni do sou-
těže zaslalo své zpravodaje celkem 227 obcí, 
měst a místních akčních skupin. Vyhrála obec 
Hrdějovice na jihu Čech a město Pilníkov v Krá-
lovéhradeckém kraji. Další informace k soutěži 
naleznete na adrese www.civipolis.cz. 

Dana Hellová, Pavel Šaradín
Civipolis, o. p. s.
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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

Strategické plánování

Nezapomeňte se včas registrovat do nového 
Věstníku veřejných zakázek
V minulých týdnech byla do provozu uvedena nová verze Věstníku veřejných zakázek, o jejíchž výhodách a očekáva-
ných vylepšeních jsme vás informovali již v prosincovém vydání SMSKY. Pojďme si společně připomenout, kdo je povi-
nen se do nového Věstníku registrovat, jak na to a kdy nás čeká plánovaná odstávka při přechodu na nový systém? 

Ministerstvo pro místní rozvoj na svém webu 
informovalo, že do nového Věstníku mají po-
vinnost se zaregistrovat všichni uživatelé Věst-
níku stávajícího. Týká se to tedy i těch zadava-
telů, kteří v něm mají „pouze“ řádně uveřejně-
nou adresu svého profilu zadavatele či zde 
v minulosti zveřejňovali některé zakázky (po-
zn. veškeré formuláře uveřejněné ve stávají-
cím Věstníku od října 2016 budou přeneseny 
do nového Věstníku tak, aby k nim bylo možné 
uveřejňovat opravné či navazující formuláře.)

A jak registraci provést? 
Zatímco původní verze Věstníku je dostupná 
na webu vestnikverejnychzakazek.cz, nově jej 
naleznete na adrese vvz.nipez.cz. Právě zde je 
možné provést registraci s ověřením identity. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nový systém 
a mohou nastat drobné technické komplikace, 
doporučujeme registraci neodkládat a provést 
ji co nejdříve.

Registrovat se můžete od 1. března
Přestože ostrá verze Věstníku bude spuštěna 
až od 3. dubna, uživatelé mají možnost se re-
gistrovat již od 1. března. V období od středy 
29. března do neděle 2. dubna pak bude Věst-
ník v plánované odstávce a nebude možné 
v něm uveřejňovat žádné formuláře. Proto, če-
ká-li vás zahajování otevřeného řízení, jeho 
změny (typicky prodloužení lhůty pro podání 
nabídek), nebo třeba oznámení výsledku 
zjednodušeného podlimitního řízení, nača-
sujte si je tak, ať vás odstávka neomezí. V pří-

Pokud si nebudete vědět rady s registrací 
nebo uveřejněním konkrétního formulá-
ře, neváhejte se na nás obrátit. Napište na 
e-mail michaela.jelinkova@sms-sluzby.cz, 
v rámci metodické podpory vám rádi po-
můžeme. 

Veřejné zakázky

padě zakázek malého rozsahu se pro uživatele 
nic nemění – stále platí, že údaje o nich není 
potřeba do Věstníku oznamovat. 

Eliška Huk Kloučková
administrátorka 

a konzultantka 
veřejných zakázek

plánů těchto obcí je také demografická analý-
za. I v následujících letech budou obce v záze-
mí velkých měst muset umět reagovat na růz-
né procesy, které se primárně odvíjí od dění 
právě v nedalekém městě.

Marek Komárek
koordinátor

strategického 
plánování

Snad každý starosta touží po navýšení počtu 
obyvatel jeho obce a vyšších příjmech (nejen) 
z rozpočtového určení daní. A v mnoha přípa-
dech, kdy se obec nachází v příhodné geogra-
fické poloze, se to starostům plní i mnohoná-
sobně. Nalezneme nejeden příklad obce pře-
devším v zázemí Prahy, která ještě před 30 lety 
měla několik nižších stovek obyvatel a na je-
jímž území se dnes rozprostírá spíše město 
s několika tisíci obyvateli. Takový nárůst má ale 
spoustu důležitých souvislostí, na které je nut-
né ideálně v předstihu a systémově reagovat.

Strategicky plánovat v zázemí
velkých měst je obzvlášť důležité!
Možná už jste někdy slyšeli o pojmu suburbanizace, tedy stěhování obyvatel do zázemí velkých měst. Mnoho starostů obcí, 
především v těsné blízkosti Prahy, ale i dalších krajských měst, má s tímto fenoménem osobní zkušenost. Někdo tohoto ne-
sporného potenciálu pro rozvoj své obce využil na maximum, pro jiného znamenal populační růst obce spíše noční můru.

Jak to souvisí   
se strategickým plánem?
Ve strategickém plánu se musí objevit řešení 
kapacit technické infrastruktury. Velkým té-
matem obcí nacházejících se v podobné situa-
ci jsou pak také kapacity mateřských, ale pře-
devším základních škol! S  rostoucí cenou po-
zemků sílí i potřeba zajistit dostupné bydlení 
pro osoby, bez nichž by obec, její příspěvkové 
organizace nebo např. základní služby nefun-
govaly. Naprostým základem strategických 

https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/aktuality/novy-vestnik-verejnych-zakazek/


NAS je moderní nástroj 
pro zálohování
NAS (network attached storage – úložiště připo-
jená do sítě) je řešení velmi podobné síťovému 
disku. Nabízí toho ale mnohem víc. I když exis-
tují verze pro jeden disk, důrazně se doporučuje 
pořídit NAS s volnými pozicemi pro dva a více 
disků, které lze zapojit do tzv. RAID pole. Díky 
tomu máte pojistku ochrany dat i v případě po-
ruchy některého z vložených disků. NAS máte 
přístupný ve vlastní síti a můžete na něm nasta-
vit i vzdálené přístupy pomocí VPN. NAS se čas-
to používají jako zálohovací zařízení i pro větší 
organizace, které mají vlastní server.

Myslíte, že jde o složité zařízení, které by 
pro vás bylo příliš drahé? Dvoudiskový NAS 
od renomovaných firem s příslušnými disky 
lze pořídit za stejnou cenu jako levnější pra-
covní notebook. A se spotřebou kolem 15 W 
se rozhodně nejedná 
o žrouta energií.

Václav Řehoř
pověřenec pro 

Pardubický kraj 
a IT expert

na místních komunikacích nebo silnicích II. ne-
bo III. třídy. Mezi uznatelné náklady lze zařadit 
také tzv. vyvolané náklady, a to až do 25 % z cel-
kových uznatelných nákladů akce. I u této výzvy 
platí podmínka vydaného pra-
vomocného povolení sta-
vebního úřadu. 

Tereza Urbánková
dotační specialistka

Dotace

„Zálohujete? A můžeme vědět jak?“ Vol. II
A možná bychom mohli k titulku dodat „A na co?“ Organizace má dnes k dispozici ce-
lou škálu nástrojů pro uložení dat. Ne všechny z nich ale zajišťují dlouhodobé a bez-
pečné uložení a některé je vhodné již úplně opustit. Nebudeme se ovšem věnovat historii a zálohám děrných štítků, za-
čneme někde v polovině 90. let. Což je kupodivu ještě stále někde současnost.

Ochrana osobních údajů
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Cyklostezky a cyklopruhy
Výše dotace v této výzvě je stanovena na 85 % 
uznatelných nákladů a dotaci lze využít na vý-
stavby cyklistických stezek, opravy cyklistických 
stezek nebo zřízení jízdního pruhu pro cyklisty 

Státní fond dopravní infrastruktury i v letošním roce podpoří akce zaměřené na zvyšování bez-
pečnosti nebo plynulosti dopravy a vznik nebo opravy cyklistických stezek a cyklopruhů. Žádosti 
o dotaci je možné podávat do 30. června. A tady jsou základní informace k vyhlášeným výzvám. 

Nové dotační výzvy na cyklostezky a chodníky  

Zvyšování bezpečnosti 
nebo plynulosti dopravy
Výzva „Bezpečnost“ se dělí do dvou oblastí. 
V první lze podpořit výstavbu, rekonstrukce ne-
bo úpravy chodníků, bezbariérové úpravy nástu-
pišť veřejné hromadné dopravy nebo výstavbu či 
rekonstrukci vlastních autobusových zálivů. 
Druhá oblast je zaměřena na výstavby či rekon-
strukce přechodů pro chodce vč. nasvětlení, míst 
pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce 
a také úpravy vjezdu do obce. Podpořit je možné 
akce, které se realizují podél silnic I., II., nebo III. 
třídy, případně podél místních komunikací s in-
tenzitou dopravy 500 vozidel/den a více. Dotace 
může být poskytnuta až do výše 85 % uznatel-
ných nákladů, maximálně lze obdržet 20 mil. Kč.  
V rámci výzvy budou podporovány akce s pravo-
mocným povolením stavebního úřadu.

CD a DVD již dnes téměř nepřečtete
V 90. letech se i v Česku rozšířilo zálohování 
pomocí CD a následně DVD. Pevné disky byly 
stále relativně drahé, diskety přestaly dosta-
čovat svojí kapacitou a internet byl v plenkách. 
Optické disky, tedy CD a DVD, ovšem neumož-
ňují aktualizaci dat, tedy jednoduše je nepře-
mažete, a mechaniky potřebné k jejich čtení 
už rozhodně nejsou součástí všech počítačů. 
Schválně si ověřte, jestli umí váš počítač pře-
číst CD. Takže zapomeňme již na tuto techno-
logii a posuňme se do 21. století.

Paměťová média všeho druhu 
jsou cool…
USB disky jsou skvělým pracovním nástrojem, 
který dnes patří k těm nejrozšířenějším. Od 
velikosti několika centimetrů se dnes posunu-
ly k téměř milimetrům jak na délku, tak na 
výšku. Umožňují offline přenos dat, jsou uni-
verzální, nabízejí vysokou přenosovou rych-
lost, a jak už jsme uvedli, můžete si je pořídit 
v  jakékoliv velikosti. Pro vytváření záloh ov-
šem nejsou úplně vhodné. Proč?

…mají svoje rizika
Stejně jako u CD a DVD je potřeba aktivně pra-
covat se soubory na nich uloženými. „Flashku“ 
prostě musíte připojit k počítači a nahrát na ni 

změněné soubory. Pokud ji necháte zapoje-
nou stále s tím, že na ni nějaký program prů-
běžně nahrává a aktualizuje, vnímá ji operační 
systém jako jeden z vnitřních disků. A je tak 
náchylná k infikování virem nebo jiným ne-
chtěným softwarem.

Druhým problémem je pak nutnost šifro-
vání disku a jeho zaheslování. Nebudeme zde 
zabíhat do podrobností, ale určitě se i vám ně-
kdy ztratila flashka (nebo USB disk) z kapsy 
nebo tašky. A pokud by se tak stalo například 
u  záloh a disk nebyl chráněn proti přístupu, 
jednalo by se o závažný incident, který už je 
nutné konzultovat s pověřencem.

Síťové disky nebo servery – není to 
tak složité, jak se může zdát
V další kategorii se již bavíme o možnostech 
přímo určených pro zálohování dat. Nejjedno-
dušší je použití síťového disku. V podstatě se 
jedná o externí disk, který se ale nepřipojí po-
mocí USB konektoru k počítači, ale (většinou) 
pomocí LAN kabelu do modemu/routeru. Tak 
vznikne úložiště, ke kterému je možné přistu-
povat pouze v rámci vnitřní sítě. Data je pak 
možné aktualizovat průběžně (například kaž-
dý den nebo v případě provedení jakékoliv 
změny v souboru). Jde o levné a funkční řešení, 
které však v poslední době stále častěji nahra-
zují takzvané NAS.

A co cloud, dnes snad nejoblíbenější ná-
stroj k ukládání a zálohování dat? O tom 
vám napíšeme zase příště…

Zaujala vás některá z podporovaných ak-
tivit a nevíte si rady s žádostí o dotaci? 
V případě zájmu o zajištění administrace 
vašeho projektu se neváhejte obrátit na 
naše dotační specialisty. Napsat můžete 
na e-mail dotace@smscr.cz.
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Kraj spustil projekt, který má přilákat absolventy lékařských fakult 
Přilákat absolventy lékařských fakult k praxi praktických lékařů – to je 
cíl nového projektu, který spustil Královéhradecký kraj. Spolupracuje 
na něm se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, Lékařskou fakul-
tou v Hradci Králové a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdra-
votnictví.

„Praktické lékařství je obor, který je zajímavý a široký, má spoustu specifik 
a nikdy vás nebude nudit,“ říká Kateřina Javorská, praktická lékařka z No-
vého Města nad Metují, která je koordinátorkou projektu. Během před-
nášek studentům 5. ročníku medicíny přibližuje obor v celém svém ši-
rokém rozsahu a zdůrazňuje fakt, že jako jediný přistupuje k pacientovi 
z pohledu kontinuity péče a v jeho přirozeném prostředí. Taktéž vyjme-
novává výhody vlastní všeobecné praxe.

Kateřina Pourová
manažerka SMS ČR

v Královéhradeckém kraji

V čem je problém?
„Pacienti musejí mnohdy dojíždět velmi daleko a v případě, že některý lékař 
odchází do důchodu, je situace v místě kritická. V naprosté většině případů ne-
má ordinaci a kartotéku komu předat,“ uvádějí starostové. Predikce ukazu-
jí, že v následujících letech bude pediatrů a praktických lékařů pro do-
spělé nadále ubývat. Zvyšuje se jejich průměrný věk, který je dnes již 
58 let. Bohužel mladé doktory je velmi těžké do tohoto oboru a do ven-
kovských oblastí přilákat, byť pro ně obce nabízejí různé benefity. 

Starostové se obrátili na hejtmana
Kvůli odchodu dvou dětských praktických lékařek na Náchodsku, které 
měly v kartotéce přes 1900 pacientů, se starostové obrátili počátkem 
února na královéhradeckého hejtmana Martina Červíčka. „Drtivou část 
zdravotnických dokumentací dětských pacientů se podařilo předat dalším dět-
ským lékařům, zbývajících 400 karet převezme dočasně krajská nemocnice 
v Náchodě. Přestože odpovědnost za síť zdravotních služeb mají zdravotní po-
jišťovny, situace nám není lhostejná a snažíme se ji už více jak rok řešit,“ uvedl 
hejtman po jednání se starosty.

Kraj apeluje na zdravotní pojišťovny a spolupracuje s nemocnicemi
Kraj v tuto chvíli jedná se zdravotními pojišťovnami a apeluje na zajiš-
tění dostupnosti péče pro všechny obyvatele regionu i ve vyloučených 
lokalitách. Opakovaně rovněž vyhlašuje náborová stipendia pro absol-
venty lékařských fakult i v oblasti pediatrie. „Ve spolupráci s nemocnicemi 
připravujeme ambulance, které v případě potřeby nahradí výpadky dostup-
nosti péče ze strany praktiků, a v nemocnicích také nadále držíme dětské po-
hotovosti, což dnes už není samozřejmostí všude. Věnujeme se i navyšování po-
čtu školitelů v oblasti pediatrie, kteří se zapojují do přípravy mladých lékařů,“ 
informoval radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

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

Královéhradecký kraj

CO NÁS PÁLÍ? 
Obce řeší nedostatek pediatrů 
a praktických lékařů pro dospělé
Starosty a starostky obcí především v pohraničních a venkovských ob-
lastech Královéhradeckého kraje trápí nedostatek ordinací praktic-
kých lékařů pro dospělé. Kritické jsou i počty praktických lékařů pro 
děti a dorost. Kraj proto spustil projekt, který má přilákat absolventy 
lékařských fakult.

Jihomoravské předsednictvo hledalo 
zajímavá témata pro krajské shromáždění
Naplánovat organizaci krajského shromáždění bylo hlavním úkolem 
jihomoravského předsednictva SMS ČR, které se setkalo v pondělí 
13. února v Tetčicích. Řeč byla rovněž o digitálních technických mapách. 

Jako místo setkání jihomoravských starostů vybralo předsednictvo no-
vou členskou obec Velké Bílovice. Termín se zatím ještě ladí, velmi prav-
děpodobně ale shromáždění proběhne v polovině října. „Všem staros-
tům a starostkám včas pošlu pozvánku s podrobným programem a budu se 
s nimi těšit na viděnou,“ uvedla krajská manažerka Blanka Březinová.

Jihomoravský kraj

Dalším, poněkud ožehavějším tématem jednání předsednictva byla 
problematika digitálních technických map a plnění zákonné povinnos-
ti obcí vůči kraji, respektive státu. Manažerka představila pomoc, kte-
rou SMS ČR obcím v této záležitosti nabízí. „Věřím, že starostové naše při-
pravené služby ocení a poté i využijí,“ uvedla.

Blanka Březinová
manažerka SMS ČR

v Jihomoravském kraji



Pozvánku s kompletním programem starostům včas rozešle krajská 
manažerka. Už nyní se ví, že jedním z podrobně probíraných témat bu-
dou digitální technické mapy a součinnost obcí 
ve spolupráci se společností SMSdata a Liberec-
kým krajem. 

Petra Černá
manažerka SMS ČR

v Libereckém kraji

nat než na Zelený čtvrtek, který vychází na 6. dubna. V kolik a kde? 
Od 9 hodin v kulturním domě v Jeseníku nad Odrou. Po zvolení nového 
člena předsednictva budou účastníci shromáždění seznámeni se zále-
žitostmi problematiky digitálních technických map (nespěchejte s uza-
víráním nabízených smluv se správci sítí či jinými poskytovateli služeb, 
SMS ČR vám s těmito zákonnými povinnostmi pomůže) a komunitní 
energetiky. Na programu budou také informace z Moravskoslezského 
kraje a novinky v odměňování obcí z EKO-KOMu. Následně se uskuteč-
ní kulaté stoly se zástupci Parlamentu ČR z Moravskoslezského kraje. 
Pokud již teď víte, na co se chcete zákonodárců zeptat, pošlete, svůj do-
taz na e-mail novosadova@smscr.cz.  Po skončení shromáždění je v plá-
nu exkurze do místní pálenice a výrobny sirupů. Na shromáždění jste 
srdečně zváni a organizátoři už se na vás těší! 

S poslankyní Šebelovou o tématech moravskoslezských obcí
Únorového jednání v Kujavách se účastnila i poslankyně Parlamentu ČR 
Michaela Šebelová (STAN) se svou asistentkou, které do Kujav zavítaly na 
besedu s místními občany. Členové předsednictva s nimi prodiskutovali 
palčivá témata, která obce v území pálí. Ta se týkala především zachování 
stavebních úřadů a pošt v obcích, dostupnosti lékařské péče a léčiv, posunů 
v komunitní energetice aj.  Podobným tématům se bude věnovat i plánova-
ný seminář, který se uskuteční 10. května v Ostravě.

Dagmar Novosadová
manažerka SMS ČR

v Moravskoslezském kraji
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Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Krajské shromáždění se uskuteční poslední 
dubnové úterý. Zapište si to do diářů
Určit vhodný termín pro konání krajského shromáždění bylo úkolem 
libereckého předsednictva SMS ČR, které se poprvé v tomto roce se-
tkalo ve čtvrtek 9. února. Shodli se na posledním dubnovém úterý, 
které vychází na 25. dubna. Setkání se uskuteční od 8.30 hodin v pro-
storách krajského úřadu.

Krajské shromáždění se uskuteční 
na Zelený čtvrtek v Jeseníku nad Odrou. 
Známe už i program!
Plánovalo se a diskutovalo i v Moravskoslezském kraji. Krajské před-
sednictvo si dalo dostaveníčko ve středu 15. února v Kujavách na No-
vojičínsku. I tady hledali vhodný termín a náplň programu pro kraj-
ské shromáždění.

Krajské shromáždění se uskuteční na Zelený čtvrtek v Jeseníku nad Odrou
Krajské shromáždění bude letos volební, neboť předsednictvu chybí je-
den člen. A protože „barva“ SMS ČR je zelená, kdy jindy by se mělo ko-

Jihočeští starostové si zatančili na plese, 
jehož partnerem je tradičně i SMS ČR
Po dvouleté odmlce způsobené covidovou pandemií měli jihočeští staros-
tové v pátek 3. března možnost opět zavítat do českobudějovického DK 
Metropolu na Ples jihočeských starostů, který se konal již po deváté. Tato 

 Jihočeský kraj

akce je koncipována jako společenské setkání zástupců samosprávy, vole-
ných zástupců veřejného sektoru a partnerů plesu, kterým bylo tradičně 
i SMS ČR. O hudební produkci se postaral taneční orchestr Metroklub Big 
Band, Jazzika a Slovani. Hlavním hudebním hostem večera byla populární 
muzikálová zpěvačka Leona Machálková. Ples vyvrcholil jako vždy losová-
ním komunální tomboly, ve které se mimo jiné hrálo o osobního automo-
bil. ŠKODA CITY GO poputuje do strakonického okresu, konkrétně do 
města Blatná.

Milada Troblová
manažerka SMS ČR 

v Jihočeském kraji



měly hry naplňovat, mělo být spřátelení obcí, měst a lidí. Program a dis-
ciplíny vymýšlí vždy hostitelská obec. V Suché Lhotě si pro své soupeře 
připravili netradiční disciplíny jako např. Maškovy zrádné trubky aneb na 
to se napijem, Pepka hledá ženicha aneb na lyžích to sviští a Maškovi jedou na 
námluvy aneb trochu nám nasněžilo. Na první příčce se umístilo družstvo 
z Jarošova, na druhé mužské družstvo z Mandlu a na třetím tým z Dol-
ní Dobrouče. Akce se nesla v duchu hesla „Spor-
tu zdar a srandě zvlášť!“ Letní Hry bez katastru se 
uskuteční letos 12. srpna v Dolní Dobrouči.

Kristýna Vodrážková 
manažerka SMS ČR v Pardubickém kraji
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Kraj celkem osmimilionovou dotací podpořil výstavbu karavanových 
stání i samostatných servisních stanic, takzvaných stellplatzů. Součástí 
nákladů by mohly být například i inovativní technologie pro automati-
zovaný výběr poplatků, kamerový systém, nádoby na separovaný od-
pad, osvětlení, odpočinkové sezení a mnoho dalšího. Dotační program 
podporuje i samostatné servisní stanice, které mohou být například 
součástí čerpacích stanic, sportovních areálů či 
už existujících parkovišť.

Roman Svoboda
manažer SMS ČR 

v Plzeňském kraji

mapám (DTM), které jsou pro mnoho zástupců obcí stále velkou nezná-
mou. SMS ČR se již od loňského roku snaží dělat osvětu o této nové 
a blížící se povinnosti pro obce. V Pardubicích představil základní infor-
mace o DTM místopředseda Českého zeměměřického a katastrálního 
úřadu Karel Štencel, který vloni navštěvoval semináře o DTM v jednotli-
vých krajích a o nové povinnosti mluvil i ve webináři. „Pokud máte zájem 
poslechnout si informace o DTM přímo od pana místopředsedy, napište mi 
e-mail a já vám ráda zašlu odkaz na záznam webináře,“ vzkazuje krajská 
manažerka s tím, že SMS ČR ani tentokrát nenechá starosty bez pomo-
ci a umožní jim využití softwarového nástroje DTMka. 

Silné podpory se obcím dostane i od vedení kraje, což potvrdil radní 
zodpovědný za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Ladislav Val-
tr. „V polovině března začneme obcím předávat námi shromážděná data a na-
bízíme i průběžnou metodickou pomoc. Radnicím se pak podrobným mapová-
ním ulehčí například příprava staveb a získají nástroj k přehlednější správě 
majetku a pasportizaci komunikací, zeleně, veřejného osvětlení apod.,“ řekl.

Jubilejní 60. ročník Her bez katastru 
vyhrálo družstvo z Jarošova
V Suché Lhotě nedaleko Litomyšle bylo v sobotu 11. února živo! Na 
60. ročníku Her bez katastru se proti sobě postavilo 16 týmů ze 13 obcí 
Pardubického kraje. Hry bez katastru vznikly začátkem roku 1992 čás-
tečně podle vzoru televizních Her bez hranic. Hlavní myšlenkou, kterou 

Plzeňský kraj

Karavanová stání – možnost i pro nejmenší 
obce, jak přilákat turisty
Zájem o dovolenou v karavanech se výrazně zvýšil v posledních letech, 
kdy koronavirus omezoval některé aktivity v cestovním ruchu. Ve většině 
krajů však turisté narážejí na nedostatečné kapacity i technické a hygie-
nické podmínky pro obytné automobily. V Plzeňském kraji se však díky 
novému krajskému dotačnímu titulu může situace zlepšit, a to již letos. 

Úzká spolupráce SMS ČR 
s Pardubickým krajem pokračuje
Dlouholetá a úspěšná spolupráce SMS ČR a Pardubického kraje po-
kračuje i v letošním roce. Na začátku roku došlo k uzavření dodatku 
memoranda, který umožní všem obcím v kraji využít zvýhodněný 
systém podpory a pomoci při vytváření digitálních technických map 
(podrobně jsme o  tom informovali v lednové SMSCE), došlo rovněž 
ke schválení dotace pro SMS ČR a zástupci sdružení vystoupili na se-
tkání rady kraje se starosty.

Kraj schválil dotaci pro SMS ČR
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém únorovém zasedání poskytnutí 
dotace pro SMS ČR na letošní rok ve výši 240 tisíc korun. Prostředky po-
kryjí část nákladů na fungování krajské základny sdružení, jejíž velkou 
výhodou je funkce krajského manažera. „Vážíme si dlouholeté podpory ze 
strany vedení kraje a těšíme se na další společné úspěchy. Kromě zde vyjmeno-
vané spolupráce, která proběhla v prvních měsících letošního roku (a že jí neby-
lo málo), se setkáme se zástupci kraje na našem připravovaném krajském 
shromáždění 13. června v Suché Lhotě. Je to další z mnoha našich akcí, kterou 
podpoří zástupci kraje svojí účastí. Srdečně vás na ni zveme,“ vzkazují členové 
krajského předsednictva.

Na únorové setkání rady zavítali starostové
V Pardubicích a České Třebové měli starostky a starostové obcí možnost 
setkat se s radními Pardubického kraje a vyslechnout si od nich aktuál-
ní informace. Část programu byla věnována i digitálním technickým 

Pardubický kraj



nažera SMS ČR se ho zúčastnilo přes 80 účastníků z řad samospráv. 
O odborný výklad se postarali pracovníci z Ministerstva pro místní roz-
voj Tomáš Kotrlý a Hana Augustinová. Za kraj pak svými zkušenostmi 
přispěla Romana Špindlerová, která agendu pohřebnictví zajišťuje. 

Seminář byl veden formou konference, kdy každý ze zúčastněných 
mohl vyvolat diskuzi na téma spojené s problematikou pohřebnictví. Do-
šlo tak k zodpovězení nejpalčivějších otázek, které vyvstaly nejen během 
posledních tří let vlivem koronavirové krize a válkou vyvolané krize na 
Ukrajině, ale též problematikou opuštěných německých hrobů, kterých 
je na našem území nespočet. Dále se řešily otázky majetkových vztahů, 
provozu a správy hřbitovů a s tím spojená finanční zátěž pro danou obec.

Po skončení semináře se konala komentovaná prohlídka památkově 
chráněné budovy márnice, pitevny a kaple u hřbitova v Karlových Varech.

Seminář se setkal s pozitivní odezvou ze strany odborné veřejnosti. 
Krajský úřad Karlovarského kraje proto ve spolupráci s odborníky z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj v budoucnu připraví 
další podobnou akci zabývající se pohřebnictvím.

Roman Svoboda
manažer SMS ČR 

v Plzeňském kraji

Obce se hněvají kvůli dotačnímu programu 
na obnovu kulturních prvků na venkově
Obce hlásí problémy s podáváním žádostí o dotace z dotačního pro-
gramu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské kraji-
ny, který spustilo Ministerstvo zemědělství za účelem pomoci s obno-
vou a udržením kulturních prvků na venkově. Občasná nefunkčnost 
systému pro podávání žádostí způsobila, že mnoho obcí nestihlo po-
dat svou žádost před vyčerpáním alokace, což vyvolalo řadu stížností 
a podnětů k řešení situace. „Je třeba najít způsob, jak zajistit, aby tento 
dotační program byl přístupný a funkční pro všechny žadatele, aby mohli 
účinně využít přidělené finanční prostředky pro obnovu kulturních prvků 
na venkově,“ řekl předseda SMS ČR v Olomouckém kraji Jan Konečný, 
který vyslechl žádosti a stížnosti obcí v kraji ohledně zmíněných pro-
blémů. Sdružení nyní sbírá připomínky od obcí a bude plánovat další 
kroky.

Marcela Porvazníková
manažerka SMS ČR

v Olomouckém kraji
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Karlovarský kraj

Manažerka poradí s projekty vzdělávání
Manažerka SMS ČR v Olomouckém kraji se zapojila do projektu „Vzdě-
lávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018–21“, který se zaměřuje 
na poskytnutí odborných znalostí a dovedností zástupcům a zaměst-
nancům obcí, aby mohli efektivně plánovat, koordinovat a realizovat 
projekty a plány pro svou obec. Co to znamená pro vás, starosty člen-
ských obcí? Že se na ni můžete obracet i v případě potřeby informací 
a rad týkajících se například zadávání do sbírky právních předpisů, pro-
jektových záměrů, práce s našimi elektronickými nástroji a výstupů 
z projektu. Manažerka ráda poskytne potřebné informace a poraden-
ství, abyste byli schopni realizovat projekty své obce co nejefektivněji.

Seminář o pohřebnictví zaznamenal 
vysokou účast
Bezmála 70 procent měst a obcí Karlovarského kraje má vlastní hřbitov, 
přičemž některé obce mají i více než jedno veřejné pohřebiště. Na někte-
rých hřbitovech se již historicky nepohřbívá do země, ale i tyto obce o své 
hřbitovy musí nadále řádně pečovat a hroby udržovat. I z těchto důvodů 
uspořádal krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj 
odborný seminář.

Seminář o pohřebnictví byl zaměřen na výklad zákona č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví, a vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb., o postupu obce při za-
jištění slušného pohřbení (tzv. „sociální pohřby“). Kromě krajského ma-

Spolupráce je klíčem k úspěšným projektům
Kvůli lepší spolupráci mezi krajem a obcemi se chystají olomoucká ma-
nažerka a krajský předseda SMS ČR na jednání s radou Olomouckého 
kraje. Cílem jednání bude prohloubení spolupráce tak, aby byly obce co 
nejlépe podporovány v plánování a realizaci svých projektů. „Pokud bych 
měla vybrat jeden klíčový faktor, který ovlivňuje úspěšnost projektů a pláno-
vání v obcích, je to spolupráce. Spolupráce mezi obcemi, spolupráce s regionál-
ními partnery a samozřejmě spolupráce s naším krajem,“ uvedla manažerka 
Marcela Porvazníková.

Olomoucký kraj

Zapojte se do hlasování v soutěži 
o nejlepší webové stránky Zlatý erb 2023
Až do 15. března jste měli možnost zapojit se do krajského hlasování 
v soutěži o nejlepší webové stránky Zlatý erb, kterou vyhlásil Kraj Vyso-
čina ve spolupráci se spolkem Český zavináč už po pětadvacáté. Nestih-
li jste to? Nevadí. Na krajské kolo navazuje ještě celostátní hlasování.

Hlasovat v krajském kole soutěže Zlatý erb bylo možné od 13. února do 
15. března do 12.00 na adrese estranet.kr-vysocina.cz/zlatyerb. Od 20. břez-
na do 5. května do 12.00 můžete hlasovat o cenu veřejnosti i v kole celostát-
ním, kam postoupí vítězové krajských soutěží. Aplikaci pro celostátní kolo 
najdete na adrese estranet.kr-vysocina.cz/zlatyrerb-celosatni.

A komu z členských obcí SMS ČR jsme drželi palce? Obcím Klokočov, 
Smrčná, Sněžné, Cikháj a Vladislav, ale i všem 
dalším inspirativním webovým stránkám.

Marcela Syrová
manažerka SMS ČR

v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina
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Nový webový portál Středočeského kraje 
nabídne veřejnosti daleko více informací
Středočeský kraj má novou webovou adresu www.stredoceskykraj.cz, 
která nahradila původní www.kr-stredocesky.cz. Doménu se podařilo 
získat od držitele, který ji měl několik let zaregistrovanou.

„Nový web je dalším splněním slibu občanům, že úřad maximálně otevřeme 
veřejnosti. Proto s novým webem budeme zveřejňovat nejen podkladové mate-
riály na zastupitelstvo, ale rovněž i materiály k jednání rady. V porovnání 
s ostatními kraji jde o ojedinělý krok, který přispěje k možnosti ještě větší kon-
troly veřejnosti a zároveň ke zvýšení informovanosti občanů,“ vysvětlila stře-
dočeská hejtmanka Petra Pecková. Kraj na novém webu zveřejňuje od 
nynějška veškeré smlouvy nad 10 000 Kč či publikuje platy a odměny 
vedoucích pracovníků úřadu, ale i všechny smlouvy DPČ a DPP. „Veřej-
nosti je k dispozici už dva roky také můj online pracovní kalendář, ve kterém 
mohou občané získat informace o pracovním programu a plánovaných jedná-
ních. V neposlední řadě zajišťujeme živý přenos ze všech jednání krajského za-
stupitelstva, ale i předchozí jednání na záznamu,“ dodala hejtmanka.

Krajští zastupitelé schválili finance 
na rozvoj malých obcí
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dalších 17 žádostí o dota-
ci na rozvoj malých obcí do 2 000 obyvatel. Jejich celková výše činí více 
jak 11 milionů korun. Nejvíce peněz půjde do oprav chodníků v obci Ži-
želice (1 803 000 Kč) či do vybudování nového parkoviště v Mochově 
(1 418 000 Kč). „Těší mě, že můžeme v posledních letech z rozpočtu kraje při-
spívat na obecní projekty. Finanční situace zejména malých obcí v okamžiku, 
kdy mají investovat, totiž není v žádném případě jednoduchá. Současně bych 
rád vyzval další obce v kraji, aby se se svými projekty do dotačního programu 
přihlásily,“ uvedl náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar. 

Nový dotační program umožní obcím využít 
odborníky z výzkumných organizací
Přímou finanční podporu na expertní služby realizované výzkumný-
mi organizacemi Středočeského kraje umožní středočeským obcím, 
jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí nový 
dotační program Věda v praxi obcí, který na svém posledním jednání 
schválili krajští zastupitelé.

„Obce potřebují často řešit velmi odborné věci a mnohdy hledají experty, kteří by 
jim pomohli. Tento program středočeským obcím umožní využít odborné kapaci-
ty středočeských výzkumných organizací,“ řekla hejtmanka Středočeského 
kraje Petra Pecková, která spolupráci mezi veřejným a výzkumným sekto-
rem považuje za důležitou pro obě strany. Uvedla také, že prostředníkem 
a supervizorem této spolupráce je Středočeské inovační centrum. „V na-
šem regionu existuje řada výzkumných organizací, které se věnují aplikačnímu 
výzkumu či expertnímu poradenství například v oblastech energetických úspor, 
udržitelného řešení veřejné infrastruktury nebo veřejných prostranství. Chceme 
vytvořit nová partnerství v inovačním ekosystému kraje a pomoci přinést inova-
ce i do veřejného prostoru,“ uvedl ředitel Středočeského inovačního centra 
Pavel Jovanovič. „Ambicí programu není nahradit nebo suplovat dotační zdroje, 
ať už národní nebo evropské. Tomu odpovídá i celkové množství financí, tedy dva 
miliony korun, “ doplnila Petra Pecková. Detailněj-
ší informace jsou k dispozici na webu SIC.

Martina Jiříková
manažerka SMS ČR

ve Středočeském kraji

Středočeský kraj

Moldavu i nadále povede Lenka Nováková, 
vyškrtnutí voličů bylo v pořádku
Dlouhý příběh komunálních voleb v malé vesničce Moldava v Krušných 
horách má konečně výsledek. Ani soud, ani policie nenašli na postupu 
bývalé i současné starostky Lenky Novákové žádné protiprávní jednání. 
Vyškrtnutí téměř padesátky občanů z volebního seznamu s odůvodně-
ním jejich účelového přihlášení k trvalému pobytu je tak v pořádku a vý-
sledky posledních voleb právoplatné. Na ustavujícím zasedání tak již nic 
nebránilo novému zastupitelstvu opětovně zvolit do funkce starostku 
Lenku Novákovou.

Ústecký kraj chce provozovat celou Kozí dráhu
Před necelým rokem se na trať 
mezi Děčínem a Telnicí vrátily 
osobní vlaky. Ústecký kraj se ov-
šem nechce spokojit s provozem 
pouze na této části, proto objed-
nal vlaky pro celou délku trati. 
Od 1. dubna by tedy měla být 
v  provozu celá trať, která však 
v  současnosti není v příliš dob-
rém technickém stavu. Správa 
železnic ale s odůvodněním, že se jí investice do zlepšení technického sta-
vu trati nevyplatí, odmítá potřebné opravy realizovat. Zda budou mít turis-
té opět možnost např. vystoupit na zastávce v Bohosudově, odkud se mo-
hou vydat na svého času nejdelší lanovku ve střední Evropě na Komáří víž-
ku, se tak rozhodne nejspíše až na jaře.

Marek Komárek
manažer SMS ČR
v Ústeckém kraji

Ústecký kraj

http://www.stredoceskykraj.cz/
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slov a vyfotit se s ním. Tou dobou šlo ještě spí-
še o vyjádření podpory než o oslavu.

Další den, kdy Petr Pavel vyhrál volby, byl již 
pan prezident se svým týmem v pražském Fó-
ru, takže sledování výsledků a následné oslavy 
v Černoučku probíhaly na sále a v místní hos-
půdce bez něj. Připravili jsme si k této příleži-
tosti spoustu transparentů, děti pro pana pre-
zidenta nakreslily obrázky. 

Vybavujete si v této souvislosti i nějakou 
vtipnou historku?
Z poslední doby mě napadají dotazy od obča-
nů z celé ČR. Třeba jestli bych nemohla zařídit 
jednomu manželskému páru, aby je prezident 
oddal. Asi mysleli u nás ve vsi.

Jaký je Petr Pavel soused?
On je opravdu velmi milý a vstřícný. Vstřícně 
odpovídá i tomu „nejposlednějšímu“. Neod-
mítá se s každým vyfotit. Upřímně kolikrát až 
obdivuji jeho trpělivost. V minulosti si ho sou-
sedé nejvíc pamatují ze setkání z procházek 
v lese, při venčení psa nebo z posezení na spo-
lečných akcích typu dětský den a čarodějnice. 
A samo sebou párkrát zavítal i na pivo, případ-
ně na grilovačku do místní hospody.

Budete mít na hradě „protekci“? 
Už jste si domluvili s občany návštěvu 
u souseda na hradě?
Už minulý týden zaznívala otázka z médií, zda 
se Černouček chystá na inauguraci na Pražský 
hrad, zda vypravíme autobus, podobně jako 

V malé obci Černouček v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji se nedávno život obrátil na ruby. Právě 
sem se před deseti lety se svou manželkou Evou přestěhoval Petr Pavel, nový prezident České re-
publiky. Sousedé hned po jeho zvolení bouřlivě oslavovali. Jak to v Černoučku vypadalo v čase kolem voleb? Jaký je 
Petr Pavel soused? A jak se v této malé členské obci lidem žije? Na to všechno se ptáme starostky Lucie Kavánové?

Paní starostko, uplynul zhruba měsíc od 
zvolení vašeho občana Petra Pavla 
prezidentem České republiky. Jak to 
v Černoučku vypadalo před měsícem? 
Obrátil se u vás skutečně život na ruby?
Ano, tak nějak se to dá vyjádřit. Pro nás ve ve-
dení obce to bylo složité v tom, že se po prvním 
kole voleb ukázalo, že kvůli velkému zájmu 
médií máme malou volební místnost, která 
pro potřebu vesnice o 300 obyvatelích vždy 
dostačovala. Novináři nás ale upozornili, že při 
druhém kole máme očekávat ještě větší nápor 
ze strany médií, že přijedou i ta zahraniční. 
Takže jsme potřebovali zřídit větší prostor. 

Jak jste si poradili?
Tím prostorem se stala bývalá třída základní 
školy, která se ovšem 30 let nepoužívala.

Nastalo mytí oken, malování, šití závěsů, 
shánění plenty, protože v prvém případě k to-
muto účelu sloužila knihovna za závěsem. Pro 
potřeby médií bylo třeba přivézt i toalety.

V čem to bylo složité pro občany?
V tom, že nikdy nevěděli, kdy je odchytí nějaký 
novinář. Stále se vyptávali na to samé. Ještě tý-
den po volbách byla média přítomna každo-
denně, včetně víkendů.

Nyní je pár týdnů po volbách… je teď už 
v Černoučku větší klid a vrátil se život do 
normálních kolejí?
To zklidnění ze strany médií je výrazné, nicmé-
ně ještě dnes (23. února) jsem dávala rozhovor 

pro TV Nova. Tématem byly dary pro pana pre-
zidenta, které předáváme skrze naši obec. Ono 
toho opravdu není málo. Lidé vozí knihy, které 
sami napsali, keramiku a jiné výrobky, které 
pro prezidenta vytvořili, ale i zabijačku a uze-
né. A ty spousty dopisů. Obecní e-mail byl tři 
týdny zcela zahlcen a pro vyřizování telefoná-
tů bych byla bývala potřebovala sekretářku.

Takže novinářů nyní ubylo…
Co ale naopak vzrostlo, je turistika. Kromě 
pěších s baťůžky, kteří si do Černoučku od-
skočí z blízkého Řípu, přibyli, řekněme, auto-
turisté. Ti jenom vesnicí projedou, kolikrát 
v autě sedí celá rodina, a všichni chtějí vidět, 
kde Petr Pavel bydlí. Často ani nezastavují. To 
je nakonec asi ta lepší varianta, protože po-
kud se snaží nějak výrazně k domu přiblížit, 
přiběhne ochranka.

Petr Pavel zvítězil ve vaší obci velkou 
většinou hlasů. Jaká byla oslava a kde se 
slavilo? Slavili jste i přímo s novým 
prezidentem a jeho manželkou? 
My jsme v podstatě společně „slavili“ hned 
v první hlasovací den, tedy už v pátek. Pan pre-
zident spolu s manželkou Evou, která je mimo-
chodem jedna z našich zastupitelek, odvolili 
kolem 15. hodiny a pak se vydali do nedalekého 
kulturního zařízení naší obce. Připravili jsme 
pro ně přivítání na sále, hrála k tomu místní 
(roudnická) kapela The Oubr. Pozvánky jsme 
směřovali i do okolních vesnic Podřipska.

Byla to taková poslední možnost potkat se 
s Petrem Pavlem neformálně, prohodit pár 

Černouček po volbách: Ubylo novinářů, ale přibylo 
turistů. Chtějí vidět, kde bydlí nový prezident

Rozhovor

Druhé kolo voleb, média čekají na Petra Pavla

Petra Pavel při volbě ve druhém kole
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Oslava vítězství v Černoučku

Prezidentský pár se starostkou (zcela vlevo) a volebmí komisí

prezident Zeman. Ale jde o všední den, a jak 
jsem se poptávala místních, většina ho osobně 
zná z potkávání se v obci. Nepotřebují čekat 
v zimě na třetím nádvoří. Takže nyní prý dáme 
prostor Pražanům (smích). A na inauguraci bu-
du vesnici zastupovat já. Mám pozvání do Vla-
dislavského sálu.

Abychom si nepovídali jen o Petru Pavlovi. 
Ve vaší obci žijí necelé tři stovky obyvatel. 
Jak se u vás žije? Co občanům nabízíte? 
Máme zde obchod. Ten je tedy otevřený jen 
dopoledne, včetně soboty. Dříve býval déle, 
ale snad kvůli malému zájmu paní prodavačka 
dobu zkrátila. Pak máme hospodu, která ote-
vírá jen večer od 18 hodin a v případě konání 
kulturních akcí na přilehlém sále. Sál má i po-
dium a je vhodný pro rozličné akce.

Co vaše obec má oproti jiným (kromě 
prezidenta) a co jí naopak chybí?
Velkou urbanistickou kvalitou naší obce je blíz-
kost lesa. To mnoho obcí v okolní spíše země-
dělské krajině říci nemůže. Tudíž je zde mož-
nost běhání a procházek po síti lesních cest, 
kde se lze napojit i na turistickou trasu na Říp. 
Máme také kostel. Ten je sice skoro v každé 
druhé vesnici, ale v tom našem se jednak ko-
nají bohoslužby pravidelně každou neděli 
a  zároveň obec spolupracuje s farností, která 
kostel zapůjčuje pro konání kvalitních koncer-
tů klasické hudby, pro zpívání koled pro děti ve 
vánočním čase. Je to dominanta ve středu ob-
ce a je dobře, že je těmito způsoby přístupná. 
Také máme dobré dopravní spojení do blízké 
Roudnice nad Labem. Zajede sem i PID. Dálni-
ce do Prahy a Ústí je také kousek. Do obou 
měst je to časově stejně daleko.

No a neprovozujeme školu ani školku, ani 
zde není jiná občanská vybavenost kromě výše 
uvedeného. Nejbližší škola, školka i lékař a zu-
bař jsou v sousední vesnici.

Zmínila jste, že k setkávání občanů slouží 
místní hospoda, kterou podle mých 
informací provozuje spolek dobrovolných 

jde o úplně jiný druh společenské akce, kdy mě 
překvapilo, jak oblíbená je. Každý rok se koná 
dětský den pro děti, pálení čarodějnic, Mikuláš, 
nově Halloween apod. Tyto akce jsou většinou 
opět v gesci dobrovolných hasičů a účast na 
nich bývá rovněž hojná. Pak tu máme ještě my-
slivce. Ti dříve pořádali plesy. Možná by bylo 
hezké, alespoň třeba ob rok, plesy obnovit.

Jak dlouho jste starostkou Černoučku a čím 
jste původní profesí?
Starostkou jsem od posledních komunálních 
voleb, tedy pátý měsíc. Ale už předešlé volební 
období jsem pro obec pracovala jako zastupi-
telka, měla jsem na starosti kontrolní výbor, 
který nyní převzala Eva Pavlová. A svou profesi 
mám stále. Jsem architekt. Tedy i projektuji. 
Jako starostka nejsem uvolněná.

Co plánujete v nejbližších měsících?
Co se týká obce, tak se aktuálně věnujeme pro-
blematice vysokorychlostních tratí. První úsek 
plánované tratě mezi Prahou a Lovosicemi, který 
se má realizovat (2027?), budeme mít za humny. 
Právě jsme vznášeli námitky k páté aktualizaci 
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Dále 
řešíme spolu s ostatními obcemi novou linku 
ČOV. A přímo u nás jsme nechali zpracovat pro-
jekt na zateplení kulturního zařízení obce. Chce-
me zde vybudovat nové ústřední topení. Bude-
me také čistit zarostlý rybník bez vody, opravo-
vat stavidlo a rádi bychom vytvořili u rybníka 
odpočinkovou sportovně rekreační zónu.

Poslední moje otázka je anketní. 
Co právě čtete?
Mám rozečtený román Bílá Voda od Kateři-
ny Tučkové.

Tak to máme na nočním stolku stejnou 
knihu. Ať se vám podaří všechno zvládnout 
co nejlépe a občanům i vám se v Černoučku 
dobře žije!
Díky za rozhovor.

Marie Machačová

hasičů. Je to tak? Jak probíhá tento provoz 
a proč se k tomu hasiči rozhodli?
Ano je to tak. Dobrovolní hasiči drží vesnici po-
hromadě z mnoha pohledů. Jsou prakticky 
u  každé pořádané akce, ať třeba zařizují pří-
pravu dřeva pro oheň, nebo topení, dále zajiš-
ťují pohoštění, na dětské dny pěnu pro děti. 
Také umí řídit dopravu, což se osvědčilo při 
volbách. A nyní si vzali hospodu. Za rozhodnu-
tím stálo dát možnost těm pár starším chla-
pům, aby se mohli někde sejít a poklábosit, 
třeba u piva. A zdá se, že to bylo správné. Hos-
půdka se dá využít i v odpoledních hodinách 
pro akce obce. Nyní spolu s hasiči plánujeme 
malování kraslic, to aby měly chuť přijít třeba 
i drahé polovičky zmíněných pánů. A samo se-
bou rodiny s dětmi.

Jak se u vás daří společenskému životu 
a jaké tradice zde dodržujete?
Každoročně se zde v čase svátku sv. Bartolomě-
je koná pouť a posvícení v jednom. Přes den 
jsou tu atrakce pro děti, večer taneční zábava. 
Třikrát do roka přijede loutkové divadlo. Po-
sledních několik let pořádáme každoročně 
koncert klasické hudby v našem kostele. A zase 



českého jazyka přeložit jako notoricky známý, popisuje jeho příběh od 
dětství až po úspěšné očištění jeho jména. Jak se mu to povedlo, se do-
zvím zhruba za rok, až se mi podaří moji první knihu v anglickém jazyce 
dočíst. Dávám totiž přednost mluvenému slovu. Stala se ze mě velká fa-
nynka audioknih a podcastů. Při jejich poslechu si moje unavené oči od-
počinou od čtení (ať už na papíře, či obrazovce) a já se mohu věnovat 
procházce v přírodě. Nebo něčemu méně okouzlujícímu a romantické-
mu, jako je vaření a péče o domácnost (smích).

Adéla Palíšková, 
legislativní analytička SMS ČR
Mám pocit, že nečtu nic. Že bych knížku přečetla 
jedním dechem nebo otevřela v pondělí večer 
a o víkendu dočetla, to se mi stalo naposledy před 
covidovou pandemií. Ale pár knížek mám po 
domě schovaných a při chvilkách z nich nasávám písmenka. V kuchyni 
na židli pod stolem ukrývám Srdce Evropy od Pavly Horákové. Tu knížku 
si vychutnávám, a to nejen pro ten dozlatova usmažený řízek na titulní 
straně. Na záchodě (věřím, že nejsem sama s úchylkou čtení na zácho-
dě, tak proč to nepřiznat) mám od Michala Plzáka a Lucie Vopálenské 
Pro smrt uděláno. Jedná se o živé hovory o posledních věcech člověka. 
Samozřejmě čtu i jako spořádaný člověk v posteli. Většinou v neděli 
muži předčítám. Někdy i články z SMSKY. Nejraději ale sahám na polič-
ku s knihami z nejrůznějších obcí. Tento víkend jsme si třeba četli o vla-
sařích, síťkařích a dalších netradičních řemeslech z Kroniky Dřevíkova. 
 
Jan Bartonička, jednatel SMS-služby
Knížek mám obvykle rozečteno několik, ale je-
jich aktuálním výčtem čtenáře nudit nemíním. 
Doporučím jen knihu Julie Boyd pod názvem 
„A Village in the Third Reich. How Ordinary Lives 
Were Transformed by the Rise of Fascism“, kte-
rou jsem objevil nejnověji a hned se do ní začetl. Jde o velmi zajímavé lí-
čení historie jedné alpské vesnice od konce první světové války až do ob-
dobí po pádu Třetí říše. Kniha je nepřímým pokračováním starší publika-
ce téže autorky, která už vyšla i v češtině pod názvem „Cestovatelé ve 
třetí říši“ a v níž rovněž sleduje dopady rozvíjejícího se – a posléze skomí-
rajícího – nacismu na dobovou společnost. Tentokrát tak činí na půdory-
su jedné alpské vesnice, kterou sleduje několik desetiletí – a přestože jde 
o téma veskrze vážné, najdou se i úsměvné pasáže. Patří mezi ně třeba lí-
čení o přípisu obsahujícím požadavek, aby starosta potrestal několik žen 
výraznou pokutou. Jejich prohřešek? Dovolily si procházet se po obci 
v kalhotách… Autor této iniciativy, kterou bychom dnes patrně označili 
za svébytný výhonek módní policie, měl ovšem bezpochyby na paměti 
obecní dobro, když výtěžek měl směřovat na obecní chudé. Věřím, že 
i se závažnějšími poznatky, které tato kniha přináší, se bude moci český 
čtenář setkat již brzo a v mezičase se třeba seznámí se zmiňovanými 
Cestovateli, kteří také rozhodně nepostrádají zajímavost.

Marie Machačová, šéfredaktorka
Na nočním stolku mám celý komínek knížek, 
které jsem buď přečetla, nebo které se chystám 
číst. Jelikož se ale obvykle po celý den prokousá-
vám písmenky v textech, které opravuji, jsem už 
většinou večer tak unavená, že si nechávám číst. 
Čte mi můj manžel. A trochu legrační je, že čte rád o přírodě nebo o pra-
věkých zvířatech, což má jednu velkou výhodu. Než se takový pomalý 
brontosaurus skloní nad vodní hladinou, aby se napil, já už spokojeně 
spím…

Jana Přecechtělová, ředitelka SMS ČR
Také já mám na nočním stolku hned několik 
knížek. Aktuálně čtu knihu Marka Orko Váchy 
Dobro a zlo 21. století, kterou jsem si včera kou-
pila. Vybrala jsem si ji podle obalu, nyní objevu-
ji její hloubky. A zaujal mě v ní hned první citát: 
„Zlo je absolutně nekreativní, je stále stejné. Dobro je jiskřivé, tvůrčí, roztanče-
né, sebeironické a velmi humorné.“ A koupila jsem ještě dvě další knihy. 
Opravdová moc je služba představuje základní myšlenkové linie kard. 
J. M. Bergoglia (stála 50 korun, to jsem tam nemohla nechat) a Pět jazy-
ků lásky od Garyho Chapmana, která poskytuje úžasné návody, jak vní-
mat děti, jak s nimi mluvit…

Tomáš Chmela, místopředseda SMS ČR 
a starosta města Slavičín 
Prapůvodně jsem vystudovaný archeolog a byl 
jsem podarován knihou o pohřebišti ve Vliněvsi 
u Mělníka. Jezdíval jsem na výzkum této lokality 
několik sezón a se zájmem studuji výsledky bá-
dání mých kolegů. Práce pro město je tvůrčí a dává mi smysl, archeolo-
gií si ale člověk dokonale vyčistí hlavu. Dokonce jsem se v knize našel na 
jedné z fotografií. Jeden z hrobů měl totiž konstrukci tvořenou obrov-
skými balvany, které bylo potřeba odstranit, abychom se dostali k ne-
božtíkovi. Povolali jsme proto bagr a já jako asistent se lžící bagru v po-
předí pomáhám uvolnit cestu k hrobu z doby bronzové. Takovou četbu 
nyní mám na nočním stolku.

Oldřich Vávra, místopředseda SMS ČR
Poslední kniha, kterou jsem přečetl, se jmenuje 
Jiný TGM, jejím autorem je Pavel Kosatík. Nyní 
se chystám číst Bílou Vodu Kateřiny Tučkové. 
A  rád bych si také přečetl knihu Petra Čorneje, 
která se jmenuje Jan Žižka: Život a doba husit-
ského válečníka.

Kristýna Vodrážková, 
vedoucí krajských manažerů SMS ČR
Zhruba před dvěma lety jsem na platformě 
Netflix objevila dokumentární seriál (což je můj 
oblíbený filmový žánr) Nejdrsnější věznice svě-
ta. Investigativní novinář Raphael Rowe v něm 
navštěvuje ty nejbizarnější (ve všech smyslech toho slova) věznice po 
celém světě. Celým seriálem se prolíná jeho vlastní zkušenost. V mládí 
byl totiž odsouzen na doživotí za vraždu. Notorious, což můžeme do 
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Co právě čtete, jsme se zeptali v anketě několika náhod-
ně vybraných respondentů, kteří měli co do činění s ak-
tuální SMSKOU.

Březen – Měsíc knihy aneb Co právě čtete?


