
OBECNÍ ZPRAVODAJ
A PŘIMĚŘENÝ PROSTOR
Vydáváte obecní zpravodaj? 
A také patříte k těm obcím, kterým 
pět minut před každou uzávěrkou 
dorazí článek opozičního zastupitele, 
jenž se dožaduje tzv. přiměřeného pro-
storu, který mu tiskový zákon výslovně 
umožňuje? A víte, co je to vlastně ten 
přiměřený prostor a komu náleží?
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PRACOVNÍ SKUPINY 
JSOU PRO SMS ČR 
NĚCO JAKO HNACÍ MOTOR
Pracovní skupiny (PS) jsou rodinným stří-
brem Sdružení místních samospráv ČR. 
Na co se jednotlivé skupiny orientují? 
Jak pracují? A je některá z nich svým 
zaměřením blízká právě vám?

STAROSTOVÉ POLICISTÉ: 
V POLICEJNÍ UNIFORMĚ 
NEÚŘADUJEME
Jaroslav Sklenář a Tomáš Severin jsou 
kolegové. Nejen kolegové starostové, 
jsou také kolegové v zaměstnání. 
Oba pracují na Krajském ředitelství 
Policie ČR Pardubického kraje. Také 
vás zajímá, jak to umí skloubit se 
starostováním?
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Objektivní a vyvážené
Radniční tiskoviny jako takové musí být podle 
tiskového zákona objektivní, vyvážené a opo-
zice v nich musí mít nárok na „přiměřený pro-
stor“. Vydavatel, v tomto případě obec, odpoví-
dá za obsah obecního zpravodaje. Neodpoví-
dá pouze za obsah reklamy.

§ 4a tiskového zákona hovoří jasně 
Vydavatel periodického tisku územního sa-
mosprávného celku je povinen poskytovat ob-
jektivní a vyvážené informace o územním sa-
mosprávném celku a poskytnout přiměřený 
prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje 
názory členů zastupitelstva územního samo-
správného celku, týkající se tohoto územního 
samosprávného celku.

Co to znamená? 
Radniční periodikum podle tiskového zákona 
nesmí být hlásnou troubou radnice, přiměře-
ný prostor v něm musí dostat také opoziční 
zastupitelé. Členové zastupitelstva tedy mají 
právo na uveřejnění požadovaného sdělení. 
Vedení radnice má svým občanům zajišťovat 

v souladu s místními předpoklady mimo jiné 
i podmínky pro získávání informací o činnosti 
a životě v obci. „Pokud tak činí například pomocí 
tištěného periodika, pak z právních předpisů plyne 
povinnost poskytovat informace na základě rov-
ného přístupu k informacím, tj. poskytovat všem 
skupinám obyvatel přiměřeně informace, které 
jsou pro ně důležité,“ uvádí Oldřich Kužílek, spo-
luautor zákona o svobodném přístupu k infor-
macím.

Je pravda, že vydávání periodika z veřejných 
peněz by nemělo obnášet pouze jednostranný 
vztah předávání lichotivých či nepolemických 
informací občanům. „Vynakládané prostředky 
a využití autority radnice (veřejného úřadu) oprav-
ňují občany i členy zastupitelstva (zejména opozič-
ní) požadovat od tohoto nástroje zpětnou vazbu. 
To znamená mít možnost dozvídat se odpovědi na 
otázky, které by si sami představitelé obce nepolo-
žili, přiměřenou možnost jim tyto dotazy aktivně 
klást a také předkládat ostatním občanům alter-
nativní zprávy, názory a komentáře,“ popsal dále 
Kužílek. „Jediným soudcem mezi různými názory 
jsou voliči. Zveřejňovat polemiku či odlišné názory 
je třeba v rozsahu přiměřeném podle váhy jednotli-
vých názorů v místních poměrech,“ uvádí dále ve 
svém textu.

Energie pro váš 
osobní kolotoč
Znáte ty vánoční svícny, co se roztočí, 
když v nich zapálíte svíčku, a zastaví se te-
prve ve chvíli, až svíčka uhasne? Mně se 
jeden takový právě teď točí na stole. Ten 
plamínek, který pohání kolotoč, mi připo-
míná moje pracovní nasazení i životní na-
stavení. A taky to vaše. Připomíná mi 
vnitřní energii, kterou potřebujeme k to-
mu, abychom každý den od rána až do ve-
čera fungovali. Na tom mém kolotoči se 
točí děti, práce, děti, práce, děti, práce, 
děti, děti, taky trochu já a pak zase prá-
ce… a tak pořád dokolečka, i když každý 
den trochu jinak. Jak to máte vy? 

Někde jsem četla, že na každého je 
naloženo tolik, kolik unese. Starostové 
jsou v tomto směru neuvěřitelně inspira-
tivní. V jejich světě se nesmí brát osobně 
nadávky a negace, v jejich světě se musí 
umět pomáhat, jednat věcně, improvizo-
vat, přizpůsobovat aktuálním podmín-
kám a situacím, racionálně a přitom citli-
vě přistupovat k problémům, jež je třeba 
řešit bez zbytečných emocí. Třeba i v ta-
kovém obecním zpravodaji, který leckde 
poněkud nepříjemně využívá opozice 
k soustavné kritice práce radnice. Jak je to 
vlastně s tím přiměřeným prostorem, 
který máte povinnost opozici ze zákona 
ve zpravodaji dát? Právě tomu jsme věno-
vali téma tohoto čísla.

S novým rokem máme ve zvyku ohlí-
žet se zpět a zároveň si odhodlaně před-
sevzít, že odteď to budeme všechno dělat 
ještě lépe, že se nedáme, že se nenechá-
me nikým a ničím odradit od toho, co po-
važujeme za správné, že se nenecháme 
vyčerpat, že se dokonce naučíme hospo-
dařit lépe s energií nezbytnou právě pro 
ten náš dennodenní kolotoč. Ať už vás le-
tos čekají v osobním či pracovním životě 
jakékoliv výzvy a události, přejeme vám 
hlavně, abyste neztráceli naději a nad-
hled, aby vás o ten váš plamen nikdo ne-
připravil. 

Energii pro váš osobní kolotoč, pevné 
zdraví a také příjemné čtení lednové 
SMSKY přeje

Marie Šuláková
šéfredaktorka

Editorial

Na titulní fotografii je obec
Týn nad Bečvou v Olomouckém kraji. 

Autor: Martin Necid

Obecní zpravodaj
a přiměřený prostor?
Pro opozici ano,
pro politickou stranu nikoliv!
Vydáváte obecní zpravodaj? A také patříte k těm obcím, kterým pět minut 
před každou uzávěrkou dorazí článek opozičního zastupitele, jenž se doža-
duje tzv. přiměřeného prostoru, který mu tiskový zákon výslovně umožňuje? 
A víte, co je to vlastně ten přiměřený prostor a komu náleží?

Téma
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Jenomže… 
Možná to znáte také a z vydávání obecního 
zpravodaje už jste kvůli tomu zoufalí, neboť 
pravidlo o přiměřeném prostoru a objektivitě 
si někteří lidé špatně vykládají. V nejedné obci 
a v nejednom městečku sedí v opozici zastupi-
telé, kteří se „domáhají“ svého prostoru v kaž-
dém čísle zpravodaje, dokonce si sami určují 
rozsah takových textů. Stává se, že tyto pravi-
delné dopisy a polemiky jsou nepěkné, nepří-
jemné, stále a dokola o tomtéž, a zejména čas-
to obsahují nepodloženou a nepravdivou kriti-
ku čehokoliv, co radnice koná. Otrávení jsou 
z toho nejen vydavatelé, ale i občané. A stává 
se, že právě kvůli takovému přístupu některé 
zpravodaje končí, protože vydavatelům už do-
šla energie. Nakonec obec přece nemá povin-
nost zpravodaj vydávat. „Přesně tuto zkušenost 
máme i my. Dokonce mě zastavují na ulici občané 
a říkají, že naše noviny už ani nechtějí číst. Otevíra-
jí je pokaždé s nelibostí a nepříjemným očekává-
ním, neboť, jak správně tuší, obsahují opět názory 
tohoto jednoho pisatele, kterému se na práci naší 
radnice nelíbí vůbec nic,“ svěřila se nejmenovaná 
starostka moravskoslezského městečka.

Přiměřený prostor 
není libovolný prostor
Tak tomu ale být nemusí. Co je přiměřený pro-
stor, to totiž tiskový zákon přesně nestanovuje, 
stanoví ho tedy opět vydavatel. Je důležité si 
uvědomit, že přiměřený prostor není jakýkoliv 
libovolný prostor v každém čísle zpravodaje. 
Může to být například prostor ve třech číslech 
při šestiměsíční periodicitě za rok, přičemž na 
rozsahu (ideálně na maximálním počtu znaků 

včetně mezer) je dobré se předem domluvit 
nebo rozsah přímo stanovit. Je to lepší pro obě 
strany i kvůli případné nutnosti krácení vzhle-
dem k místu apod.

Hrubky ponechat?
Rovněž doporučujeme dohodnout se na finál-
ní podobě článku. Jelikož za obsah zpravodaje 
odpovídá vydavatel, byla by i jeho ostuda, po-
kud by zveřejnil článek například s hrubkami. 
Jedině v případě, že si autor výslovně nepřeje 
žádnou korekturu, lze pod jeho text uvést větu 
ve smyslu, že text byl na přání autora ponechán 
v původním znění a bez jazykových úprav.

Prostor ve zpravodaji může mít 
opoziční zastupitel nikoliv 
politická strana!
Co je v tomto případě ještě podstatné? Obecní 
zpravodaj slouží zejména k informování obča-
nů a má poskytovat objektivní a vyvážené infor-
mace o územním samosprávném celku. Jak už za-
znělo, prostor k vyjádření v něm mohou tedy 
mít členové zastupitelstva územního samo-
správného celku, nikoliv ovšem politické stra-
ny! Ano, i s tím už se některé obce setkaly, a to 
zejména v období před volbami, kdy se onoho 
přiměřeného prostoru domáhala opozice pro-
pagující akce politické strany, za níž byla zvo-
lena. Tiskový zákon ovšem nikde neuvádí, že 
má vydavatel povinnost dát prostor politic-
kým stranám. Řeč je pouze o opozičních zastu-
pitelích. K tomuto účelu může případně slou-
žit inzerce, pokud vydavatel inzerci ve zpravo-
daji umožňuje či pro ni má stanovená pravidla. 
Ani starosta, ani žádný jiný zastupitel, který se 

angažuje v politické straně, by však neměl vy-
užívat zpravodaj ke zveřejnění názorů či akcí 
své strany, za níž kandidoval nebo s níž sympa-
tizuje.

Posuňte uzávěrku
„Problém je i v tom, že tento zastupitel a pravidel-
ný dopisovatel si schválně počká na poslední chvíli 
před uzávěrkou, aby měl starosta nebo někdo jiný 
z  vedení města minimální čas na sepsání reakce,“ 
uvedla dále starostka, kterou trápí soustavný 
kritik, jenž své příspěvky posílá zásadně pět 
minut před půlnocí posledního dne uzávěrky. 
A to může být skutečně problém. Zvláště, když 
zpravodaj vychází jen několikrát, třeba šest-
krát do roka. Problém je to ale i při měsíční pe-
riodicitě, neboť pro vyváženost a zejména uve-
dení informací na pravou míru je i měsíc dlou-
há doba a je proto třeba reagovat ihned a ve 
stejném čísle. Pro tento případ už se pojistili ji-
ní vydavatelé, kteří stanovili pro příspěvky ná-
zorů dřívější termín uzávěrky tak, aby vedení 
obce či města stihlo zareagovat. I tato zkuše-
nost může pomoci. Lze ale doporučit, aby tuto 
skutečnost či zavedení nového pravidla uvedl 
vydavatel do zpravodaje, a to buď do tiráže, 
nebo formou článku. Chybět by rovněž nemě-
la ve stanovách redakční rady.

Reagujte bez emocí
Nejen pro zachování vyváženosti a objektivity 
zpravodaje lze ještě doporučit, aby se reakce 
na dopis známého pisatele obešla bez emocí. 
Reagujte proto věcně a pouze na konkrétní kri-
tiku. A nechte na čtenáři, aby si sám vytvořil 
názor.



Pracovních skupin už je devět
K původně osmi pracovním skupinám přibyla 
nově devátá, která se soustředí na energetiku. 
V SMS ČR tedy pracují skupiny, které se zamě-
řují na financování samospráv, školství, sociál-
ní záležitosti, je zde skupina pro veřejnou sprá-
vu, pro služby na venkově, pro životní prostředí 
a zemědělství, také skupina, která cílí na dota-
ce a mezinárodní vztahy, další pak na strategic-
ký rozvoj. 

Ta devátá se soustředí 
na energetiku
Nově vznikla PS pro energetiku, do jejíhož čela 
se postavil čestný předseda sdružení Stanislav 
Polčák. Ještě koncem roku došlo k některým 
dalším personálním změnám. Petr Halada vy-
střídal ve vedení PS pro financování samospráv 
Janu Valovou, doposud pověřenou vedením 
skupiny, která je od nynějška místopředsedky-
ní. A Petra Haladu zase nahradil v pozici před-
sedy PS pro strategický rozvoj Tomáš Chmela. 
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Pracovní skupiny
jsou pro SMS ČR něco jako hnací motor
Pracovní skupiny (PS) jsou rodinným stříbrem Sdružení místních samospráv ČR. Jsou odborným poradním orgánem 
předsednictva, soustřeďují stimuly z území, jejich členové sdílejí své zkušenosti, vyměňují si poznatky, ale také dá-
vají podněty k materiálům, které SMS ČR připomínkuje. Na co se jednotlivé skupiny orientují? Jak pracují? A je ně-
která z nich svým zaměřením blízká právě vám?

Tématem výjezdního jednání v Dolních Zálezlech v Ústeckém kraji byla doprava

Povinnost uveřejnit ve zpravodaji 
jakýkoliv článek obec nemá 
Vydavatel rovněž nemá povinnost uveřejnit ve 
zpravodaji jakýkoliv článek. Ani otevřený do-
pis. Stejně tak nemá povinnost ve zpravodaji 
na takový dopis reagovat.

Pomoci vám může i redakční rada
Podle tiskového zákona nemá vydavatel po-
vinnost zřizovat redakční radu. I tu lze však do-
poručit, a to především v případě, že se vydá-
vání radničního periodika nesetkává u občanů 

se všeobecně pozitivní zpětnou vazbou nebo 
naráží-li vydavatel častěji na kritiku ze strany 
opozice. Redakční rada může být skvělým po-
mocníkem pro tvorbu pěkného a objektivního 
zpravodaje. Oldřich Kužílek doporučuje, aby 
polovinu redakční rady tvořili zvolení členové 
zastupitelstva, druhou polovinu další osoby se 
společenskou autoritou, nepodléhající vedení 
obce. Redakční rada má podle něj zahrnovat 
místním poměrům odpovídající názorovou 
různost. Uvádí také, že úkolem redakční rady 
je ukládat a upřesňovat základní pravidla tvor-
by periodika, ne však detailní řešení. Pravidel-

ně u každého čísla by měla kontrolovat jejich 
plnění (kontrola probíhá následně, redakční 
rada tedy přímo neschvaluje příspěvky ke zve-
řejnění).

Nenechte se odradit
Byla by velká škoda, pokud byste přestali zpra-
vodaj vydávat jen kvůli „prudičům“, kterým ve 
skutečnosti nejde o objektivitu a vyváženost, 
ale kteří se snaží vaši práci „pouze“ znepříjem-
nit. Proto si stanovte přiměřený prostor, roz-
sah takových článků a termín uzávěrky pro 
tento typ příspěvků tak, abyste měli čas v klidu 
a bez emocí reagovat. Nezapomeňte také na 
to, že příspěvky opozičního zastupitele se mu-
sí vztahovat k územnímu samosprávnému cel-
ku. A nenechte se odradit. Váš zpravodaj za to 
stojí!

Marie Šuláková
ve spolupráci s pověřenci 

a experty SMS-služby s.r.o.

Autorka je lektorkou školení o obecních 
zpravodajích, která se konají zejména pod 

hlavičkou Sdružení místních samospráv ČR

Zdroj: 
46/2000 Sb. Tiskový zákon (zakonyprolidi.cz)

Jak vydávat dobrý radniční zpravodaj 
 | Moderní obec (moderniobec.cz)

Aktuálně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-46
https://www.moderniobec.cz/jak-vydavat-dobry-radnicni-zpravodaj/
https://www.moderniobec.cz/jak-vydavat-dobry-radnicni-zpravodaj/
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Pracovní skupiny SMS ČR: 
PS pro dotace a mezinárodní vztahy
PS pro služby na venkově
PS pro sociální záležitosti obcí
PS pro financování samospráv
PS pro školství, sport a kulturu
PS pro veřejnou správu a služby
PS pro životní prostředí a zemědělství
PS pro strategický rozvoj a inovace
PS pro energetiku

Zdroj: https://www.smscr.cz/
cz/2-pracovni-skupiny-sms-cr

jednání každé pracovní skupiny spojené s ná-
vštěvou místa s příkladem dobré praxe.

Jak to funguje v praxi?
V pracovních skupinách se řeší aktuální pro-
blematika, na kterou se daná skupina orientu-
je. Starostové hledají funkční modely, jež kon-
zultují s odborníky z praxe, akademické půdy 
i  se zástupci nevládních, nestranických a zá-
jmových organizací. 

Tak například…
Příkladem, jak se diskutovaná témata dostáva-
jí na jednání na vyšších úrovních, může být na-
příklad účast předsedy PS pro služby na venko-
vě Tomáše Dubského v projektu MPO, který ře-
ší dostupnost obchodů na venkově, zabývá se 
analýzou současného stavu, šetřením v terénu, 
a především hledáním dlouhodobě funkčního 
modelu.

Podněty z praxe pomáhají
I v ostatních PS přicházejí členové s podněty 
z praxe, které jim každodenní práce pro obec 
přináší. Umí propojovat zkušenosti a své pro-
fesní znalosti, diskutují. Závěry takových dis-
kusí pak slouží k prosazování zájmů obcí. Sta-
rostové, jako odborníci na svoji profesní oblast, 
mohou vznášet připomínky, návrhy a současně 
i pohled obce k legislativním materiálům, kte-
ré SMS ČR připomínkuje. Stejně tak se k dané 
problematice vyjadřují i další členové pracov-
ních skupin (stálí hosté), jimiž jsou zástupci 
univerzit, asociací, spřátelených organizací 
a oborových svazů. 

Staňte se členem některé skupiny
Pokud je vám některá z pracovních skupin svým 
zaměřením blízká, zvažte své členství v ní. Kraj-
ští manažeři vás již brzy osloví, aby zjistili, zda 
máte zájem ucházet se o členství ve skupině, 
kterou můžete obohatit svými zkušenostmi 
nebo v ní naopak načerpat inspiraci pro vaši 
další práci. 

Potřebujeme i vás!
„Jsme tady a potřebujeme i vás. Stojíme o vaše pod-
něty a zkušenosti,“ vzkazují starostům předse-
dové jednotlivých pracovních skupin. 

Za SMS ČR 
Adéla Palíšková a Jindra Tužilová

Co členství 
v pracovních skupinách obnáší?
Pracovní skupiny se scházejí nejméně čtyřikrát 
ročně, pokud je to potřeba, tak i častěji. Obvyk-
le se k setkání využívá časového prostoru v rám-
ci konferencí. Pokud dojde k průniku témat, se-
jdou se i dvě či více pracovních skupin současně. 
Jednou ročně se pak koná tematické výjezdní 

https://www.smscr.cz/cz/2-pracovni-skupiny-sms-cr
https://www.smscr.cz/cz/2-pracovni-skupiny-sms-cr
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Vážíme si vašeho zájmu 
o vzdělávání v našich kurzech
Možná už jste úspěšnými certifikovanými ab-
solventy programu Škola místních samospráv, 
Univerzita starosty nebo odborných stáží. 
Mnozí zástupci obcí prošli více kurzy a stáže-
mi. Proto bychom v závěru projektu chtěli oce-
nit právě ty z vás, kteří projektových edukač-
ních aktivit využívají průběžně a pracují tak na 
zvyšování své kvalifikace prostřednictvím akti-
vit v rozsahu čtyř až šesti hodin, zaměřených 
na specifickou oblast, jako jsou odborné stá-
že, kurzy na míru i kurzy využívání vybraných 
elektronických nástrojů.

Co od nás získáte?
Certifikát „VZDĚLÁVÁM SE PRO SVOU OBEC“ 
je nejen motivací k průběžnému nadstandard-
nímu vzdělávání volených zástupců a zaměst-
nanců obcí, ale zejména oceněním jejich pří-
stupu a pozornosti věnované vlastnímu kon-
tinuálnímu vzdělávání, rozšiřování znalostí 
a dovedností a tím i péči o prospěch celé obce. 
Spolu s certifikátem získáte také tři hodiny in-
dividuálních konzultací s odborným lektorem 
pro oblast, kterou si vyberete. S lektory může-
te konzultovat problémy, které v obci řešíte, své 
vize nebo projektové záměry.

Jaké jsou podmínky 
pro získání certifikátu?
Vaším prvním přihlášením na akci v nabídce 
Portálu zastupitele (www.portalzastupitele.cz) 
se stáváte účastníkem projektu „Vzdělávání 
zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018–21“, 
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271, kde 
jsou průběžně zaznamenávány vzdělávací ak-
tivity včetně počtu hodin, na kterých partici-
pujete a které svému vzdělávání věnujete. 
Certifikát je udělován po absolvování vzdělá-
vacích aktivit v rámci projektu v celkovém roz-
sahu 40 vzdělávacích hodin. Minimálně polo-
vinu této časové dotace, tzn. 20 hodin, je třeba 
splnit prostřednictvím účasti na kurzech či stá-
žích, které probíhají formou videokonferencí. 
Dalších 20 hodin je možné naplnit v rámci sa-
mostudia za využití elektronické podpory for-
mou připravených studijních materiálů a vi-
deokurzů pro e-learning nebo účastí na webi-
nářích.

Máte zájem 
o certifikát a konzultace? 
Jak nejlépe postupovat? 
Vyberte si některé z našich kurzů na Portálu za-
stupitele (www.portalzastupitele.cz) a regist-
rujte se na ně. 

Nejste si jistí, kolik hodin máte ještě pro zís-
kání certifikátu absolvovat? Kontaktujte své-
ho regionálního koordinátora vzdělávání, kte-
rý vám poskytne potřebné informace a bude 
vám nápomocen při výběru nejvhodnějších 
vzdělávacích aktivit, jež přispějí k získání certi-
fikátu „Vzdělávám se pro svoji obec“.

Simona Paulíková
regionální koordinátor pro vzdělávání
Kraj Vysočina, Jihočeský kraj,
Jihomoravský kraj, Plzeňský kraj
paulikova@smscr.cz
tel.: +420 770 680 078

Jana Mikešová
regionální koordinátor pro vzdělávání
Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský 
kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj
mikesova@smscr.cz

Karel Drašner
regionální koordinátor pro vzdělávání
Středočeský kraj, Ústecký kraj,
Karlovarský kraj, Liberecký kraj
drasner@smscr.cz
tel. +420 770 600 361

Naši nabídku sledujte na
www.portalzastupitele.cz. 

Průběžně pro vás připravujeme:
•  Program Škola místních samospráv
•  Kurz Zákon o obcích v otázkách 

a odpovědích
•  Kurz Vybrané elektronické nástroje 

a jejich využití v praxi
•  Odbornou stáž 

Jak strategicky plánovat a realizovat rozvoj 
obce nejen s využitím dotací?

•  Odbornou stáž Sociální služby 
a opatrovnictví

•  Odbornou stáž Voda v krajině a obci
•  Odbornou stáž Jak ovlivnit příjmovou 

stránku rozpočtu obce
•  Odbornou stáž Sociální bydlení 

v malých obcích
•  Odbornou stáž Cestovní ruch 

v malých obcích
•  Odbornou stáž Knihovna v obci

V současné době probíhá veškeré vzdělává-
ní online formou videokonferencí. Můžete si vy-
brat kurzy intenzivní denní nebo večerní. Kurzů 
se můžete účastnit z kanceláře, z domova nebo 
na služební cestě. Dostupnost odborného vzdě-
lávání nebyla nikdy jednodušší a pohodlnější. 

Těšíme se na vás a přejeme vám
úspěšný rok 2022!

Tým projektu
Vzdělávání místních samospráv

Co je v novém roce nového v projektu
Vzdělávání místních samospráv?
Nepromeškejte jedinečnou možnost dalšího odborného vzdělávání, konzultací, sdílení zkušeností a praktických pří-
kladů, které vám pomohou zkvalitnit a zefektivnit práci při správě obce. Díky účasti na našich projektových vzdělá-
vacích aktivitách máte nyní příležitost získat ojedinělý certifikát Vzdělávám se pro svou obec, ke kterému se váží 
konzultace s odborným lektorem. Ty můžete využít k problematice, kterou v obci řešíte nebo plánujete řešit.

Chcete se zúčastnit 
vzdělávacího kurzu? 
Vyberte si z naší nabídky:
18.01.   Stáž: JAK OVLIVNIT PŘÍJMOVOU 

STRÁNKU ROZPOČTU OBCÍ
18.01.   Stáž: ROZVOJ OBCE
19.01.   VYBRANÉ ELEKTRONICKÉ 

NÁSTROJE A JEJICH VYUŽITÍ 
V PRAXI

25.01.   Stáž: VODA V KRAJINĚ A OBCI
25.01.   ŠKOLA MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV 

– intenzivní kurz
27.01.   ŠKOLA MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV 

– večerní kurz
01.02.   Stáž: JAK OVLIVNIT PŘÍJMOVOU 

STRÁNKU ROZPOČTU OBCE
10.02.   VYBRANÉ ELEKTRONICKÉ 

NÁSTROJE A JEJICH VYUŽITÍ 
V PRAXI

Další informace a registrace:
www.portalzastupitele.cz

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


Eliško, administraci veřejných 
zakázek v prostředí samospráv se 
věnujete několik let. Jak se za tu dobu 
změnila situace? 
V SMS-služby se administraci veřejných zaká-
zek věnuji od roku 2018, letos vlastně uzavřu 
čtvrtý rok. Nejzásadnější změnou, která v me-
zičase nastala, je povinná elektronizace zadá-
vacích řízení, tedy to, že veškerá komunikace 
mezi zadavatelem a dodavatelem v procesu 
zadávání veřejné zakázky probíhá elektronic-
ky, včetně podávání nabídek, dodávání dokla-
dů apod. Výjimku tvoří pouze veřejné zakázky 
malého rozsahu. Za zmínku ale určitě stojí 
i rok stará novela zákona, která pracuje s kon-
ceptem tzv. odpovědného zadávání, ze které-
ho zadavatelům při zadávání všech veřejných 
zakázek vyplývají nové povinnosti.

Jaké změny na úseku veřejného zadávání 
očekáváte v letošním roce, který – a to 
čtenářům SMSky jistě nemusím 
připomínat – bude rokem volebním? 
Máte pravdu, letošní rok je kvůli blížícím se 
volbám hodně specifický. Obce se snaží přede-
vším dokončit už započaté projekty, a pokud 
jde o nové projekty, čeká nás pěkný kvapík, 
abychom vše stihli. Ale na to jsme připraveni. 

Na druhou stranu, i letos obce obdrží dotace, 
výběr zhotovitele i samotná realizace pro tyto 
projekty je tak teprve čeká. 

A co byste vzkázala vedením obcí, která 
budou ustavena po podzimních volbách? 
Mohou mezi nimi být i úplní nováčci…
Co vzkázat novým starostkám, starostům, rad-
ním a vlastně všem členům zastupitelstev? Ať 
jim vydrží nadšení, se kterým se u nich často 
a ráda setkávám, a v případě srdcařů, kterých 
vídám spoustu, vlastně ani moc nezáleží na 
tom, jak dlouho funkci vykonávají. Pokud jde 
o veřejné zakázky, ať pro ně nejsou zbytečným 
strašákem. A v případě, že přece jen narazí na 
úskalí v oblasti veřejného zadávání, ať ví, že se 
na nás mohou kdykoli obrátit. 

Věřím, že tuto možnost, kterou SMS 
ČR svým členským obcím a jejich 
představitelům nabízí, v případě 
potřeby využijí. A možná právě v téhle 
souvislosti se nabízí otázka, jaké 
veřejné zakázky patří mezi ty nejtypič-
tější, kterým se věnujete, kde se 
zkrátka cítíte nejvíc doma, jak se říká? 
V rámci SMS-služby se zabýváme celým spek-
trem veřejných zakázek. Jedná se o veřejné za-
kázky na dodávky, služby a stavební práce. 
Soutěžíme prakticky vše od výstavby chodníků 
přes hasičské vozy až po svoz odpadu. Pokud 
jde o hodnotu a způsob zadání zakázky, věnu-
jeme se zakázkám malého rozsahu, ale běžně 
řešíme i administraci zakázek vyšší hodnoty, 
zpravidla v tzv. zjednodušeném podlimitním 
řízení nebo v řízení otevřeném. Typickou za-
kázkou je zakázka na stavební práce. Obvykle 
jde o rekonstrukce starších objektů – obecních 
úřadů nebo třeba kulturních center. Zakázky 

jsou opravdu různorodé, navíc každá z nich má 
svá specifika, na která je třeba brát ohled.

Věnujete se administraci veřejných 
zakázek a konzultační agendě, to ale 
není všechno. Čas od času se vaše jméno 
objevuje i jako jméno přednášející… 
Je to tak. Kromě naší běžné činnosti se snaží-
me starostkám a starostům poskytovat for-
mou přednášek a školení i informace, které 
mají posloužit k tomu, aby si zejména u jed-
nodušších zakázek poradili na obcích s admi-
nistrací sami. Vím, že obecní agenda je velmi 
široká a náročná, proto se snažíme poskytovat 
jen ty informace, které jsou pro praxi skuteč-
ně relevantní, a starosty zbytečně nezahlco-
vat. V průběhu ledna nás čekají distanční semi-
náře a věřím, že během roku se snad budeme 
setkávat i osobně. 

Co vám lektorská činnost přináší? 
Takové akce jsou pro mě velmi cenné. Přede-
vším proto, že se na nich dozvím, co obce ak-
tuálně trápí a jaká témata řeší. Příjemným 
bonusem je to, že jsou to vždy velmi milá se-
tkání s  inspirativními lidmi. To dovedeme 
ocenit i proto, že velká část naší práce se ode-
hrává nad listinami a obrazovkou počítače. 

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 1/2022 7

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

Ve službách SMS-služby jsem letos čtvrtým rokem, 
říká specialistka na veřejné zakázky Eliška Kloučková
Najít společnou řeč s obcemi, kterým pomáháme se zakázkami, se nám da-
ří. A za to jsem moc ráda, říká Eliška Kloučková, koordinátorka zakázkářů 
SMS-služby.
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Moc dobře vám rozumím. Mimochodem 
součástí vaší práce je také sledování 
aktuální legislativy. Prostřednictvím 
tohoto příslovečného můstku se chci 
dostat k poslední novele zákona 
o zadávání veřejných zakázek, kterou 
jsme již spolu naťukly. Jak ji hodnotíte? 
V praxi se, pokud vím, objevily pochyb-
nosti o její aplikovatelnosti.
Jedná se o novelu zákona č. 134/2016 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, která nabyla účin-
nosti už 1. 1. 2021. Jednoduše řečeno, všichni 
veřejní zadavatelé, tedy i obce a jejich příspěv-
kové organizace, jsou povinni zadávat veškeré 
veřejné zakázky v souladu se zásadami odpo-

vědného zadávání: sociálně odpovědného za-
dávání, environmentálně odpovědného zadá-
vání a inovací. Jako problém se ukázal fakt, že 
zákon povinnosti stanovil poměrně vágně 
a  zadavatelé si především zpočátku roku ne-
byli jisti, jak ustanovení na zakázky aplikovat. 
A upřímně řečeno, ani teď, o rok později, ještě 
v některých ohledech není zcela jasno a napja-
tě očekáváme, jakým směrem se bude ubírat 
rozhodovací praxe.

Našim čtenářům neuniklo, že vyznat 
se ve spletitých předpisech pomáháte 
i prostřednictvím vzorů, které mohou 
obce využít. Jaké vzory vlastně 
nabízíte a k čemu samosprávám 
nejlépe poslouží? 
Vzorovou zadávací dokumentaci obcím po-
skytujeme už od počátku fungování projek-
tu. Vypracovali jsme dokumenty pro zakázku 
malého rozsahu a pro zjednodušené podli-
mitní řízení, které pravidelně aktualizujeme. 
Pokud se obec rozhodne administrovat za-
kázku vlastními silami, má k dispozici vzoro-
vé dokumenty, a to od samotné výzvy a zadá-
vací dokumentace přes její veškeré přílohy až 
po podklady pro komisi, která bude hodnotit 
a posuzovat obdržené nabídky. 

Samosprávy na to tedy díky vám 
nejsou samy a já vím, že na administra-
ci zakázek nejste sama ani vy. Na závěr 
si proto dovolím dotaz týkající se 
složení vašeho týmu. S kým se mohou 
vaši klienti setkat?
V průběhu mého působení v SMS-služby se po-
ptávka po našich službách zvýšila násobně. I pro-
to jsme tým postupně doplňovali o kolegy, kteří 
zajišťují jednotlivé úkony. Mým hlavním úkolem 
je pak především poskytnout kolegům odbor-
nou podporu a dohlížet na kvalitu našich výstu-
pů. Víc očí prostě víc vidí… Náš tým se aktuálně 
skládá nejen z právníků, ale také z lidí, kteří mají 
dlouholeté osobní zkušenosti z prostředí samo-
správ: najdete mezi námi třeba bývalého sta-
rostu, ale i současné zastupitele. A právě to pod-
le mého názoru představuje naši velkou před-
nost a výhodu, které si cením já, ale hlavně obce, 
jimž se zakázkami pomáháme. Najít společnou 
řeč se nám daří a za to jsem moc ráda.

Ať se vám i vašemu 
týmu nadále daří!

Ptala se
Marie Šuláková

Práce na projektu zahrnovaly odkrytí původní střechy zvoničky a následnou 
opravu a výměnu trámů a dřevěných ploch. Nový plechový plášť dostala kopule 
a makovice, došlo na osekání omítek, nátěry a položení nové podlahy. Zapravily 
se i venkovní díry za pomníčkem, které se na zvoničce objevily v průběhu let. 
V závěru realizace se dostalo i na venkovní úpravy okolí, které lze ve vzdálenosti 
do tří metrů od objektu v rámci dotačního programu považovat rovněž za uzna-
telné. Konkrétně byl položen přírodní kámen a vysázena nová zeleň. Stavební 
práce na obnově zvoničky započaly v srpnu 2021, hotovo bylo v říjnu. 

Zaujal vás tento projekt? 
Program svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkov-
ských prvků, čímž napomáhá mj. i ke zvyšování hodnoty území a kvality kultur-
ního a společenského života na venkově. A co je důležité, Ministerstvo zeměděl-
ství v něm poskytuje dotační příspěvky i letos.

Žádat můžete až do výše 300 tisíc
Oproti přechozím letům však dochází ke změně, dotace je nyní možná až do 
výše 300 tisíc korun. Nepropásněte příjem žádostí, který startuje 1. února. Více 
informací k dotačnímu programu se dozvíte i v prosin-
covém čísle SMSky (12/2021) nebo nám pište na e-mail 
dotace@sms-sluzby.cz.

Martina Kurzová
koordinátorka dotačního servisu

Podívejte se na jeden z našich úspěšných projektů:
V obci Vidonín stojí opravená zvonička
Malebná obec Vidonín na Vysočině má u silnice do Radňovsi opravenou zvoničku. Na její obnovu získala víska se 
166 obyvateli 200 tisíc korun z dotačního programu Ministerstva zemědělství, jenž nese název Údržba a obnova 
kulturních a venkovských prvků pro rok 2021. S administrativou projektu po celou dobu pomáhal dotační specialis-
ta SMS-služby Ondřej Štach, který se dotačnímu titulu věnuje již několik let.
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Dotaz:
Rádi bychom na zahradě základní školy vybudovali venkovní 
učebnu. Existují na tento záměr nějaké dotační zdroje?
Odpověď: 
Na obdobné záměry bude reagovat výzva z Národního programu Ži-
votní prostředí, která podpoří tři oblasti aktivit. Konkrétně se jedná o:

a)  vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro 
předškolní děti,

b)  pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateř-
ské školy,

c)  vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních 
a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu 
výuky ve venkovním prostředí.

Dotace pokryje až 85 % z uznatelných výdajů na projektu. Minimál-
ní výše dotace je stanovena na 100 tisíc a maximální na 500 tisíc korun. 
Vyhlášení výzvy se předpokládá ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Dotaz: 
Rádi bychom uspořádali společenskou akci k připomenutí první 
písemné zmínky o naší obci, která se datuje před 750 lety. 
Existují na tento záměr nějaké dotační zdroje?
Odpověď:
Ministerstvo kultury podporuje v rámci svého dotačního programu 
Podpora regionálních kulturních tradic kulturní aktivity spjaté:

a) s významnými výročími měst a obcí, 
b) s významnými výročími kulturně-historických událostí, 
c)  s významnými výročími význačných osobností českého původu pů-

sobících v oblasti kultury.

Za významná jubilea jsou považována výročí kulatá ve smyslu 100., 
200., 300. výročí atp., popř. výročí půlkulatá ve smyslu 150., 250., 350. 
výročí atp. Při výběrovém dotačním řízení jsou upřednostňovány pro-
jekty s jednoznačným přínosem pro oslavy či připomínky předmětných 
výročí.

V případě projektů, které se vztahují k významným výročím obcí či 
měst, jsou při výběrovém dotačním řízení upřednostňovány projekty 
s hodnotnými výstupy, např. s vydáním výroční publikace (almanachu, 
sborníku) o historii obce či města. Neinvestiční dotace se může poskyt-
nout do výše 70 %.

Střípky z dotační poradny aneb obce se ptají a my odpovídáme

Luděk Beneš & Ondřej Štach
dotační specialisté

dotace@smscr.cz

Autorská práva jednoduše: představujeme ceník pro rok 2022!
Rok 2022 má za sebou první krůčky a jednou z jistot, se kterou se v jeho průběhu setkáte, je projekt Autorská práva 
jednoduše. Letos vstupuje už do třetího roku své existence! A v čem vám může tento projekt pomoci?

Vše na jednom místě
Název nelže: díky Autorským právům jedno-
duše můžete za výhodných podmínek zakou-
pit licence na akce s živou i reprodukovanou 
hudbou, vypořádat se se všemi relevantními 
kolektivními správci autorských práv a provést 
administrativní kroky vyplývající z příslušných 
právních předpisů. To vše na jediném místě – 
v autorskoprávním modulu AGIS SMS ČR.

Licence nejen pro obce
Licence přitom nemusí využít pouze obec. Mo-
hou je uplatnit rovněž spolky, které na území 
vaší obce organizují nejrůznější společenské 
a kulturní akce, a stejně tak příspěvkové orga-
nizace zřízené obce, typicky mateřské a zá-
kladní školy.

Ceny zůstávají stejné
Oproti roku 2021 v podmínkách nenastaly větší 
změny. Ceny licenčních balíčků i samostatných 

Tuhle fotografii pořídila na Silvestra Lenka Matějová, koordinátorka našich pověřenců. Nejde o žádný 
žert! Jak je vidět, na roztrhání nejsou jen naši pověřenci, ale téměř po čtyřech letech jejich působení ta-
ké právní předpisy, se kterými pracují.

licencí zůstávají stejné jako na začátku loňské-
ho roku – jedinou změnou je jejich úprava o vý-
ši inflace.

Dobrou zprávou je, že také pro tento rok 
se nám podařilo s kolektivními správci sjed-
nat a zachovat 20% slevu pro ty samosprávy, 
které si v minulém roce pořídily plný licenční 
balíček (tedy v období leden až červen 2021). 

S kompletním ceníkem se snadno sezná-
míte na stránkách SMS ČR na adrese https://
www.smscr.cz/autorskaprava.

S naším projektem 
to půjde snáze a rychleji
Doufáme, že se díky Autorským právům jed-
noduše vypořádáte v roce 2022 s autorskými 
právy snáze a rychleji a při pořádání společen-

ských a kulturních akcí si ušetříte řadu staros-
tí, které s administrativními povinnostmi byly 
dosud spojeny.

Projekt je pro členské obce
A nezapomeňte, že účast na unikátním projektu 
Autorská práva jednoduše je otevřena výhradně 
členským obcím SMS ČR. Objednávky licenč-
ních balíčků i samostatných licencí můžete pro-
vést už teď na adrese https://osa.smsdata.cz.

Jakub Iran,
koordinátor projektu

Autorská práva
jednoduše,

autorskaprava@
sms-sluzby.cz

https://www.smscr.cz/autorskaprava
https://www.smscr.cz/autorskaprava
https://osa.smsdata.cz/
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Co nás pálí: 
Síťování pozemků je běh na dlouhou trať, 
který má mít jasná pravidla
Zlínské krajské předsednictvo se poslední-
ho půl roku intenzivně věnuje tématu síťo-
vání pozemků pro rozvoj obcí. „Snažíme se 
zajistit dostatek informací, abychom mohli 
pro naše členy vytvořit jakýsi manuál, jak ma-
jí postupovat. Bohužel je to mravenčí práce 
s mnoha nejistými proměnnými,“ říká k tomu 
1. místopředseda SMS ČR Oldřich Vávra.

Jak jste k tomuto tématu dospěli?
Rozšířil se nám počet členů krajského předsednictva o tři a když jsme se 
v tomto novém složení sešli na prvním zasedání, nápadů bylo mnoho. 
To zasedání se konalo ve slovácké obci Nedachlebice, kde jsme s tam-
ním starostou Josefem Jandoušem zjistili, že máme v zásadě totožný 
problém. Okolí obce je rozparcelováno na úzké a dlouhé pozemky, tzv. 
řemenové parcely. Na Slovácku, potažmo na celé Moravě je to kvůli his-
torickému vývoji naprosto běžný stav. Do vlastnických vztahů a součas-
né podoby parcel zásadně vstoupila také pozemková reforma v době 
první republiky. Vlivem historických souvislostí se katastrální mapa čes-
kých a moravských obcí dosti liší.

Proč je to problém?
Laicky řečeno – majetkově roztříštěná držba a úzké parcely velmi kom-
plikují zastavitelnost. Každý starosta (nejenom) na Slovácku zná situaci, 
kdy se lidé ptají, zda neplánujeme nějakou stavební lokalitu. Obec však 
zastavitelné pozemky nemá a bohužel je nad síly jednotlivce i obce sce-
lit úzké řemenové parcely, ty přeparcelovat a zajistit zasíťování a napoje-
ní na komunikaci. Spolupráce s desítkami vlastníků je velmi kompliko-
vaná. Většina čeká, až rozhodný krok udělá ten druhý. Bohužel se bez je-
jich zájmu dnes nepohneme. Najít společný zájem u desítek vlastníků je 
takřka nemožné. Síťování obnáší náklady a není v možnostech obce je 
zcela hradit z rozpočtu. Obec by měla hájit stejná práva pro všechny.

Jsou na tom takto všechny obce ve Zlínském kraji?
Každý případ je individuální. Jsou lokality, kde velké pozemky vlastní 
několik málo vlastníků – zde, ač je to vždy náročné, je obvykle domluva 
možná. Jinde obce postupně vykupují pozemky řadu let, aby je mohli 
scelit. I v tomto případě se jedná obvykle o několik málo vlastníků, kte-
ří často získají jako kompenzaci stavební pozemek a prodejem ostat-
ních obec uhradí náklady na zasíťování a infrastrukturu. Bohužel tyto 
případy jsou v řadě obcí již vyčerpány a obce stojí před situací řemeno-
vých parcel s desítkami vlastníků. Právě pro ně se snažíme najít nějaký 
rámec, jak postupovat.

Neposkytuje dostatek nástrojů územní plán?
Územní plán neřeší vlastnické vztahy. Může však dnes řešit tzv. etapovi-
tost zástavby, kdy stanoví, že např. etapa sítí musí předcházet etapě 
stavby domů. Toto považuji za zásadní posun a zlepšení v postavení ob-
cí. Stejně tak může územní plán obsahovat řadu regulativů např. k od-
kanalizování, napojení na komunikaci, velikost pozemků, míru zastavi-
telnosti apod. Vše směřuje k tomu, aby rozvoj lokalit nebyl „divoký“, ale 
plánovitý a předvídatelný pro všechny, a to včetně veřejné infrastruktu-
ry. Řada starších územních plánů tyto nástroje žel neobsahuje. Při plá-
novitém rozvoji by obce měly rovněž myslet na dostupnost další infra-
struktury, jako je například dostatek míst ve školkách, školách, veřejná 

zeleň, dětská hřiště, ale také místa na separovaný odpad atd. Toto klade 
nároky na vlastnictví dostatku veřejných ploch.

Nevyřešil by se problém, kdyby si udělal přípojky každý sám?
V případech koncové výstavby to může být řešení. Je zde však řada úska-
lí souvisejících s rozvojem větších lokalit a podmínkami pro provozová-
ní sítí – několik přípojek vedle sebe velmi rychle vyčerpá dostupný pro-
stor. Snadno se může stát, že další vlastníci v řadě zde již nic nepostaví 
a  jejich pozemky budou de facto znehodnoceny. Zásadní jsou také 
technické podmínky pro každou ze sítí. Nezapomínejme ani na to, že na 
konci výstavby je třeba vybudovat komunikaci a další veřejnou infra-
strukturu. Pokud se komunikace projektuje až jako to poslední v zasta-
věné lokalitě, kde si každý stavbu založil tak, jak mu nejlépe vyhovova-
lo, je to také velký problém. Technická infrastruktura se buduje na de-
sítky let a po celou dobu musí být i provozovatelná. Cesta individuálních 
přípojek u větších lokalit není řešením.

Můžete shrnout, jaké má obec dnes možnosti?
•  První a nejvíce preferovanou je výkup pozemků obcí. Tato varianta 

zaručí plánovitý rozvoj, využití celé lokality a časový horizont zá-
stavby. 

•  Další možností je dohoda s vlastníky o dobrovolném příspěvku. 
Podstatné jsou podmínky této dohody – na několika setkáních se 
starosty jsme toto téma rozebírali a mluvili o svých zkušenostech 
a přístupech. Obvykle je míra spolufinancování na všech nákladech 
50 %. Bohužel tato varianta neřeší šířku pozemků, jejich reálnou za-
stavitelnost a veřejné plochy. Úspěšnost dohody klesá se vzrůstají-
cím počtem vlastníků. 

•  V případě ochoty vlastníků k dohodě je možnou variantou zasíťová-
ní pozemků obcí s tím, že vlastníci na zhodnocený pozemek dobrovol-
ně uloží věcné břemeno platby se splatností až ve chvíli, kdy budou 
stavět. Výhodou obce je komplexní realizace sítí a silný nástroj pro 
úhradu platby, nevýhodou a rizikem je určení částky věcného břeme-
ne již při sepsání smlouvy a naprosto nejistý horizont této splátky. 

•  Smluvní volnost umožňuje např. dohodu o smlouvě budoucí či obec-
ně jakoukoliv dohodu o platbě v budoucnu. Ty stojí a padají na seri-
óznosti stran. Bohužel je nutno počítat s tím, že vlastníci mohou ze-
mřít, pozemek prodat atd. Vymáhání jakékoliv částky za této situace 
může narazit na nepřekonatelné překážky.

•  Pak je zde obecně závazná vyhláška o zhodnocení stavebního po-
zemku. Tento postup umožňuje vymáhat platbu pouze za kanaliza-
ci a vodovod. Aby byla vyhláška vůbec vymahatelná, je zde několik 
podmínek. Na řadu souvislostí upozorňuje Ministerstvo vnitra v me-
todickém materiálu, kde se uvádí: „V souvislosti s novelizací oceňovací 
vyhlášky a změny způsobu výpočtu ceny stavebního pozemku je třeba upo-
zornit, že ne ve všech případech, kdy bude stavební pozemek možno nově 
napojit na stavbu vodovodu nebo kanalizace, se tato skutečnost promítne 
do jeho ceny určené dle oceňovací vyhlášky. V praxi tedy může dojít k situa-
ci, kdy ke zhodnocení stavebního pozemku nedojde, byť u něj nově vznikne 
možnost napojit jej na stavbu vodovodu nebo kanalizace.“

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

Zlínský kraj



•  Plánovací smlouva – obec a vlastníci se dohodnou na rozsahu spolu-
práce – v případě, že sítě realizuje individuální stavebník, je zde re-
álné a velké riziko odchylek od stavební dokumentace. Pokud je 
nouze o prostor pro plochu sítí, může mít i malá chyba fatální ná-
sledky. V případě malého zájmu vlastníků jde pro stavebníky obvyk-
le o finančně nejnáročnější variantu. Opět se zde neřeší přeparceli-
zace a zastavitelnost všech pozemků.

Není možno sítě uhradit z dotací?
Dotační program na síťování pozemků je vypsán a opakuje se. Dokonce 
se jeho podmínky oproti minulosti i zlepšily. Zásadním problémem 
však zůstávají vlastnické vztahy. Obec by měla být vlastníkem pozemku 
pro infrastrukturu. Další podmínkou je dostatečná šíře parcel pro stav-
bu domů – jsme opět u přeparcelizace. A v případě, že se obec rozhod-
ne žádat o dotaci, měla být mít nástroj, který ovlivní to, zda a kdy vlast-
níci stavbu zahájí a dokončí. Situace, kdy obec požádá o dotaci, s jejíž 
pomocí postaví sítě, a vlastníci si zasíťované pozemky ponechají jako 
dobrou investici do budoucna, staví obec do role poskytovatele daru ve 
výši nezřídka několika ročních rozpočtů vlastníkům bez toho, aniž by vi-
děla dohlédnutelný efekt. To, že obec následně dotaci vrací, což je pro ni 
finanční katastrofa, je zřejmé. Obloukem jsme se vrátili k nutnosti do-
hody s vlastníky.

Nemůže vše uhradit obec? 
Obec samozřejmě může „cizí“ pozemky zasíťovat i z rozpočtu obce. Ur-
čitě je to v některých případech i obhajitelné. Ovšem když si vezmete, že 
do bydlení několika lidí investuje obec milionové částky a do bydlení 
ostatních nic, stojíme před zásadní otázkou rovného přístupu ke všem 
a zda je možno to opakovat pro všechny investory.

Je velkým problémem, že za stávající situace je zastavitelná pouze 
část pozemků, zatímco ostatní kvůli své malé šířce zastavitelné nejsou. 
Pokud nedojde k přeparcelování, případně vlastníci spekulují s cenou, 
zůstane pozemek nezastavitelnou prolukou. A takových případů je celá 
řada. Zejména proto tuto variantu nedoporučujeme a hledáme cestu 
k přeparcelování, kdy bude zemědělská půda využita pro bydlení a ne-
stane se z ní neobhospodařovatelná zaplevelená proluka. Celou dobu 
také předpokládáme, že obec je vlastníkem pozemku alespoň pro ulo-
žení sítí a komunikaci. To je z pohledu dlouhodobého užívání a provozu 
zcela zásadní.

Jak z toho tedy ven?
Myslím, že pro zásadní posun musí podmínky změnit zákonodárce. Je 
třeba najít nástroje pro obnovu stávajícího bytového fondu, neboť stav, 
kdy jsou v obcích rozpadající se a neobydlené nemovitosti, které slouží 
jako jisté a levné uložení peněz, není určitě dlouhodobě udržitelný. Po-
kud jde o novou výstavbu, jsem zastáncem zavedení tzv. připojovacího 
poplatku, aby měl investor infrastruktury jistotu, že určitou část peněz 
dostane zpět. Tématem je rovněž zdanění pozemků podle územního 
plánu, nikoliv podle stavebního řízení. Toto by mělo dalekosáhlé dopa-
dy pro tvorbu územních plánů a snížení tlaku vlastníků pro neustálé 
rozšiřování zastavitelných ploch jako snadné navýšení prodejní ceny 
pozemků. Dál je potřeba usilovat o jasné zpřesnění metodiky k vyhláš-
ce o zhodnocení pozemku. Cílem je žádat o systémové řešení ze strany 
státu. To bych viděl do budoucna i jako jeden z velkých úkolů SMS ČR. 
Naše nová předsedkyně Eliška Olšáková je navíc coby poslankyně rov-
něž místopředsedkyní Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, 
což, jak doufám, bude znamenat, že se s touto záležitostí pohneme dál. 

Pevně věřím, že posun tímto směrem povede nejenom k rozvoji 
obcí a zastavení vylidňování venkova, ale zásadně zvýší i dostupnost 
bydlení.

Rozhovor připravila
Iva Šimoníková 

manažerka SMS ČR
ve Zlínském kraji
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Moravskoslezské sdružení má 10 nových 
obcí a jeden mikroregion. Gratulujeme!
Celkem 10 nových obcí a jeden mikroregion má od loňského roku v rodině 
členů moravskoslezské krajské SMS ČR. Jedná se o druhý největší nárůst 
členské základny od vzniku sdružení v tomto kraji. Ten největší nastal 
v roce 2018, kdy SMS ČR začalo poskytovat služby pověřenců na GDPR.

Vstup do Sdružení místních samospráv ČR schválili ještě těsně před kon-
cem roku 2021 na posledním jednání zastupitelstva v Dolních Životicích, 
Moravskoslezském Kočově, Starých Hamrech, Hodslavicích, Jeseníku 
nad Odrou, Bordovicích, ve Skřipově a Vendryni. V průběhu roku se 
k členským obcím přidaly obce Jakubčovice nad Odrou a Háj ve Slezsku.

Rok Počet nových obcí Rok Počet nových obcí
2008 50 2015 1
2009 1 2016 2
2010 0 2017 4
2011 1 2018 15
2012 0 2019 3
2013 0 2020 5
2014 0 2021 10+1 mikroregion

Počet obcí celkem 92 + 1 mikroregion

„Nárůst členské základny nás rozhodně těší. V roce 2021 jsme se v kraji zamě-
řili spíše na semináře a osobní setkávání. Uspořádali jsme krajské shromáždě-
ní, tři semináře, také celostátní konferenci. Naše aktivita zřejmě nepřišla úpl-
ně vniveč,“ těší krajskou předsedkyni Regínu Vřeskou. 

Krajské předsednictvo se na svém prosincovém jednání rozhodlo 
v aktivitách i letos pokračovat, a tak se mohou obce v Moravskoslezském 
kraji těšit na další vzdělávací i společenské akce. Krajský manažer navíc 
dostal pověření k tomu, aby obcím pomáhal se 
zadáváním projektových záměrů do centrální-
ho systému.

Michal Dresler
manažer SMS ČR

v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj

Kraj vyhlašuje dotační programy. V těch 
prvních podpoří školství, řemesla či dopravu
Bezmála 111 milionů korun má Liberecký kraj ve svém dotačním fon-
du na letošní rok. V prvních programech podpoří zejména národnost-
ní menšiny, karavanová stání, cyklodopravu, životní prostředí či pa-
mátky. Další programy budou ještě následovat. 

„Podpoříme zejména dlouhodobé investice v malých obcích, obnovu hasičské-
ho vybavení a techniky, záchranu památek či cyklodopravu,“ uvedl hejtman 
Martin Půta s tím, že dotační fond Libereckého kraje funguje od roku 
2014, a to podle předem známých kritérií a pravidel, která jsou stejná 
pro všechny zájemce. „Je otevřený a transparentní a já jsem rád, že se nám 
v  něm v posledních letech daří vyčleňovat částku přesahující stamilionovou 
hranici. Výjimkou byl pouze rok 2020, kdy jsme kvůli koronavirové pandemii 
byli nuceni snížit objem financí na 91,6 milionu,“ 
dodal.

Petra Černá
manažerka SMS ČR

v Libereckém kraji

Liberecký kraj



Do akce Čistá Vysočina 
se můžete hlásit do konce února 
Na úklid veřejného prostranství a přírody se už potřinácté zaměřuje 
akce Čistá Vysočina, která se koná 
v rámci projektu Zdravý Kraj Vy-
sočina ve dnech 11. až 24. dubna. 
Zájemci se mohou hlásit už nyní. 

Akci organizuje Kraj Vysočina v součinnosti například s Krajskou sprá-
vou a údržbou silnic Vysočiny. Obce, školy, firmy, organizované i neorga-
nizované skupiny či jednotlivci se mohou přihlásit do projektu do konce 
února. Elektronický přihlašovací formulář a další informace naleznou 
zájemci na www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.

Úklid veřejného prostranství a přírody je na Vysočině už dávno tra-
dicí. Dobrovolníci se zde mohou zapojit například také do akcí Ukliď-
me Česko, Čistá Sázava nebo Ukliďme svět.

Stačí jeden telefonát, obec přijde o tisíce 
a starosta ani neví jak
Nechutné praktiky „katalogových šmejdů“ nekončí. Další místosta-
rosta naletěl a stačil k tomu jeden telefonát. 

Stačil jeden cílený telefonát, ne náhodou směřující na místostarostu, je-
hož číslo je volně k dispozici na stránkách obce. Následovala patrně ne-
pochopená, neurčitá či zavádějící nabídka a zřetelně vyslovený souhlas. 
„Ještě stále vidím rudě. Místostarosta vůbec nechápe, že uzavřel smlouvu. Mys-
lel si, že mu nabízejí katalog pro starostu, a takhle to dopadlo,“ uvedl starosta 
nejmenované obce. Ano, i odpověď „ano“ na nevinnou otázku může vést 
k nechtěnému uzavření nevýhodné smlouvy. Ví to i váš místostarosta?

Jaká bude letošní dotační politika 
Kraje Vysočina?
Celkem 330 milionů korun rozdělí letos Kraj Vysočina mezi 37 progra-
mů pod hlavičkou Fondu Vysočiny. Nejen to, ale i změny v administra-
ci představila tradiční konference Dotační politika Kraje Vysočina na 
rok 2022, která se uskutečnila v polovině prosince.

Žadatelé mohou čerpat např. v oblíbeném programu Obnova venkova 
Vysočiny, na který je vyčleněno 89 milionů korun. Některé programy 
doznaly změn, ale zastupitelstvo kraje schválilo i programy nové, např. 
soutěžní program na podporu talentovaných žáků. Přehled programů 
je k dispozici na www.fondvysociny.cz. Podrobnosti k administraci, 
změny pro rok 2022 a upozornění na časté chyby žadatelů najdete zde: 
kr-vysocina.cz.

Marcela Syrová
manažerka SMS ČR

v Kraji Vysočina
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První schůzka s hejtmanem 
se konala v přátelském duchu
Nejen problémy, které tíží malé obce, ale i aktivity SMS ČR představili 
hejtmanovi Petru Kulhánkovi členové krajského předsednictva v Karlo-
varském kraji. Došlo k tomu na jejich prvním setkání, které se uskutečni-
lo v hejtmanově kanceláři. Petr Kulhánek se dozvěděl i o členské základ-
ně krajského sdružení, která roste každým rokem. Schůzka se konala 
v přátelském duchu a přispěla k prohloubení vzájemných vztahů i vzni-
kající spolupráce. Již nyní se například můžete těšit, že se nadcházející 
krajské shromáždění, které je v plánu na první čtvrtletí toho roku, usku-
teční přímo v prostorách Krajského úřadu Karlo-
varského kraje.

Roman Svoboda
manažer SMS ČR

v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj

Členové předsednictva navštívili hejtmana v plné sestavě

Kraj Vysočina 

Do rozvoje obcí a měst napumpuje 
Jihočeský kraj letos 332 milionů 
Celkem 332 milionů korun investuje letos Jihočeský kraj do rozvoje 
měst a obcí. A to jednak prostřednictvím Programu obnovy venkova, 
který se svými 100 miliony sice již brány příjmu žádostí uzavřel, jed-
nak Krajského investičního fondu (KIF), jenž je připraven od ledna. 
O celkem 232 milionů mohou jihočeské obce žádat do 14. února.

Krajský investiční fond (KIF), jehož cílem je pomoci obcím při financová-
ní jejich významných investičních akcí, zejména v oblasti školství, spor-
tu, sociální péče, základní infrastruktury a kultury, má za sebou úspěšný 
první rok. „Vznikla třicítka projektů, kde obce mixovaly dotační podporu z růz-
ných dostupných zdrojů. Vznikly tak koktejly finanční podpory od státu, 
z vlastního rozpočtu a i KIF,“ řekl hejtman Martin Kuba. „Jsme rádi, že se fond 
osvědčil a skvěle funguje. Těšíme se na další projekty, které kraj v tomto roce 
podpoří. Investice musí pokračovat i v nelehké době. Chceme, aby se Jihočechům 
žilo lépe,“ dodal hejtman. Z fondu lze obci poskytnout investiční dotaci na 
plánovanou akci a konkrétně stanovený účel až do výše 50 % celkových 
nákladů investiční akce, maximálně však do výše 30 milionů korun na 
jednu investiční akci.

 
Milada Vopálková

manažerka SMS ČR
v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj

www.kr-vysocina.cz/cistavysocina
www.fondvysociny.cz
https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4110800


Sokolovna byla zmodernizována doslova od podlahy po půdu. Není 
tedy divu, že o její reprezentativní prostory jeví zájem i organizátoři 
z okolí. „Například průmyslovka ze sousedního Lipníku nad Bečvou by u nás 
ráda uspořádala ples,“ uvedl namátkou Engl s trpkým dovětkem, že je 
sám zvědav, jestli letos vůbec nějaká plesová 
sezona bude.

Kateřina Kapková
manažerka SMS ČR

v Olomouckém kraji
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V sokolovně v Oseku nad Bečvou 
by chtěl tančit každý
„Máme nejmodernější sokolovnu v širokém okolí,“ nestydí se pochlubit 
nedávným počinem starosta obce Osek nad Bečvou Martin Engl. Re-
konstrukce objektu vyšla na 33 milionů korun. Kapacitou 350 míst je 
nyní budova lákavá i pro pořadatele z nedalekých měst. K dotaci si 
Osečané pomohli šalamounským nápadem.

Sokolovna je majetkem obce. Ta se tedy měla logicky stát investorem 
její rekonstrukce. Obec tedy požádala o stavební povolení, které v roce 
2018 i získala. Pak se ale „objevila“ dotace určená výhradně spolkům. 
Vypsalo ji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „Část budovy by-
la už v té době dlouhodobě pronajata Tělovýchovné jednotě Sokol. Rozšířili 
jsme tedy nájemní smlouvu na celou budovu a tím pádem mohli sokolové o tu-
to dotaci požádat,“ vysvětlil starosta a s potěšením dodal, že žádosti bylo 
vyhověno. Z prostředků MŠMT připutovalo do Oseku 21,5 milionu ko-
run, dalších dva a půl milionu přidal Olomoucký kraj a devíti miliony se 
na rekonstrukci podílela obec. Kolaudace proběhla vloni v říjnu. 

Královéhradecké MASky dostanou od kraje 
dvojnásobnou podporu
Královéhradecký kraj letos finančně podpoří každou z 15 místních 
akčních skupin v regionu částkou 300 tisíc korun. Bude to dvojnáso-
bek oproti předchozím letům. Předsedkyně krajské sítě MAS a záro-
veň místopředsedkyně krajského sdružení Jana Kuthanová pode-
psala s hejtmanem Martinem Červíčkem na další roky memorandum 
o partnerství a spolupráci.

„Místní akční skupiny v regionu prokazatelně velmi dobře fungují, a proto je 
chceme v jejich činnosti více podpořit,“ zdůvodnil hejtman Královéhradec-
kého kraje Martin Červíček.

S podporou krajských MAS začal kraj už v roce 2015, kdy každé z nich 
přispěl na provoz částkou 100 tisíc korun. O rok později se podpora zvý-
šila na 150 tisíc ročně, což se až dosud nezměnilo. 

„Místním akčním skupinám se v posledních sedmi letech podařilo přivést 
do regionu více než 1,3 miliardy korun z evropských peněz na podporu projek-
tů zlepšujících život všem obyvatelům kraje. Jejich členové dobře znají svůj re-
gion a vědí, kde pomoci,“ doplnil krajský radní pro regionální rozvoj, ev-
ropské granty a dotace Adam Valenta.

Gabriela Dvořáková
manažerka SMS ČR

v Královéhradeckém kraji

Olomoucký kraj Královéhradecký kraj

Ve Šluknovském výběžku vznikla 
nová přírodní památka Vlčice 
Ústecký kraj už dávno není jen jednou z významných energetických zá-
kladen Česka. V posledních letech se stále více dostává do popředí míst-
ní neopakovatelná příroda a krajina. Důkazem toho budiž nedávné vy-
hlášení přírodní památky Vlčice v místě, které je dlouhodobě ve stínu 
nedalekých národních parků České Švýcarsko a Saské Švýcarsko. Nová 
přírodní památka o rozloze 27 hektarů se nachází mezi Rumburkem, 
Šluknovem, Mikulášovicemi a Krásnou Lípou a má za cíl chránit přiroze-
né bučiny, množství ohrožených druhů živočichů a hub. Mnoho stromů 
je přitom starších 250 let, což je unikát napříč celým Českem.

Ústecký kraj

Třináctka může být i radostné číslo
Přesně o 13 vzrostl v loňském roce počet obcí plzeňského krajského 
sdružení. A to potěší. O které obce se jedná? 

Bezděkov (Klatovy), Bezvěrov, Hradiště (Plzeň-jih), Javor, Liblín, Mla-
dotice, Pařezov, Pláně, Podmokly (Klatovy), Ptenín, Slatina (Klatovy), 
Tis u Blatna, Zahrádka.

Děkujeme za důvěru, kterou jste vyjádřili 
vstupem do SMS ČR, a těšíme se na spolupráci!

Roman Svoboda 
manažer SMS ČR

v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj

Dočkají se i Krušné hory?
Tento počin Ústeckého kraje i dle slov hejtmana Jana Schillera jasně de-
klaruje snahu ukázat nejen místním obyvatelům, že zde existuje silný 
zájem na ochraně přírody. Následovat by již zanedlouho mohly Krušné 
hory. Toto více než 6 000 kilometrů čtverečních rozlehlé území na hra-
nicích s Německem se již několik let skloňuje 
jako vhodné pro vyhlášení chráněné krajinné 
oblasti.

Marek Komárek
krajský manažer SMS ČR

Ústeckého kraje
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Jak a kdy vznikla „živá knihovna“ 
v Kozojídkách? 
Knihovnicemi jsme se s Marií Šrahůlkovou sta-
ly v roce 2018. Nejprve jsme se s novou pozicí 
jen seznamovaly a pracovaly na obnově kni-
hovního fondu, novém vzhledu knihovny a cel-
kovém vybavení. Tehdy jsme také zaregistro-
valy potřebu nalákat nové čtenáře a návštěvní-
ky. Chtěly jsme, aby se z knihovny stalo útulné 
místo pro setkávání čtenářů všech věkových 
kategorií. 

Takže i dětí…
S těmi jsme začaly intenzivně pracovat od ro-
ku 2019. Právě děti totiž navštěvovaly knihov-
nu nejméně. A protože jsme obě patřily mezi 
ty, které velmi zajímá život v našem okolí, již 
dříve jsme obě s dětmi pracovaly, pomáhaly 
s organizací dětských letních táborů. 

Jak se vám spolupracuje 
s obecním úřadem? 
Podporuje vás ve vaší aktivitě?
Spolupráce s obecním úřadem je pro nás zá-
kladním pilířem v naší činnosti. Bez finanční 
a materiální pomoci by činnost knihovny v ta-
kové míře nebyla možná. Máme plně vybave-
nou knihovnu se všemi pomůckami, hračka-
mi, počítačovým vybavením. Můžeme využí-
vat všechny prostory obecního úřadu. 

Příklad dobré praxe z obce Kozojídky v Jihomoravském kraji
Kvůli množství návštěvníků bylo třeba změnit
i provozní dobu knihovny
„Živá knihovna“ v přízemí obecního úřadu v Kozojídkách vznikala pozvolna. Skutečně ožívat a pro-
měňovat se začala teprve ve chvíli, kdy se knihovnicemi staly Aneta Davidová a Marie Šrahůlková. 
A  protože úplně nejméně sem docházely děti, zaměřily se také na ně, jak potvrzuje v  rozhovoru 
Aneta Davidová. Ptáte se, jak to dopadlo?

Jaké akce zde pořádáte?
Velká část našich akcí je zaměřena na děti. Za-
čátkem roku vyhlašujeme celoroční hru. Kaž-
dé pondělí jsou pro děti připraveny úkoly a vý-
tvarné dílničky. Organizujeme vzdělávací akce 
pro naši mateřskou školu a školní družiny nej-
bližších základních škol. Pořádáme Den dětí, 

odpoledne pro děti, spaní v knihovně, pasová-
ní prvňáčků na čtenáře. Vystavujeme výrobky 
na výstavě ovoce a zeleniny, zapojujeme se do 
obecních akcí, jako je vítání občánků, svátek 
sv. Mikuláše a různá výročí obce.

Zaměřujete se i na dospělé?
Ano. V poslední době pořádáme také akce pro 
dospělé. Za zmínku stojí několik kurzů pro že-
ny. Například kurz zdobení příborů polymero-
vou hmotou nebo zdobení perníkové chaloup-
ky. Pro neziskovou organizaci jsme pořádali 
prohlídku obce s historickým výkladem a ex-
kurzí do knihovny.

Kolik uživatelů dnes knihovna 
registruje? Jsou to třeba i lidé, kteří 
by jinak do knihovny nechodili? 
Registrovaných aktivních návštěvníků evidu-
jeme 84. Toto číslo je však nicneříkající. Velké 
množství návštěvníků sem chodí bez registra-
ce, buď nevyužívají možnost půjčit si knihu, 
nebo si půjčují na zákonného zástupce. Vzhle-
dem k velkému počtu návštěvníků jsme byli 
nuceni dokonce rozšířit provozní dobu. A to na 
dva pracovní dny. První den je vyhrazen pouze 
pro dětské čtenáře, druhý pro dospělé. Ročně 
evidujeme kolem 2000 návštěvníků.



vé služby. Po telefonické domluvě se čtenářem 
jsme knihy zabalily a odnesly mu před dům. 
Vrácení probíhalo stejnou formou, jen knihy 
musely na určitý čas do karantény. Tuto službu 
jsme poskytovaly v obci Kozojídky a Hrozno-
vá Lhota.

Snažily jsme se pracovat i s dětmi. Každý tý-
den byl vyhlášen na našich stránkách a Face-
booku úkol, který se započítal do celoroční hry. 
Pořádaly jsme venkovní výstavu výtvarných prací 
a venkovní velikonoční hru, kterou jsme se sna-
žily zpříjemnit čas rodinám v době lock downu.

Jakou zásadní zkušenost byste 
poradily těm, kdo mají podobný 
záměr?
Naše zkušenost je velmi jednoduchá. I knihov-
ník musí být člověkem na svém místě. Musí 
mít chuť se vzdělávat a pracovat pro knihovnu. 
Aktivity, které pořádáme, jsou časově náročné, 
mnohdy vyžadují dlouhou přípravu. Proto kni-
hovník musí být ochoten obětovat svůj osobní 
čas a musí mít chuť pracovat se všemi věkový-
mi kategoriemi čtenářů. Pro nás se knihovna 
stala velkým koníčkem, který je naplno sou-
částí našich životů.
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Líbí se jim atmosféra knihovny, 
která je zde „jiná“?
Atmosféra knihovny naše návštěvníky láká. Bez 
pravidelných programů by ale byla návštěvnost 
určitě mnohem nižší. Proto je důležité zaměřo-
vat se na všechny věkové kategorie, snažit se pro 
ně vytvářet nové a poutavé aktivity.

Nakazily jste svým nadšením i další 
dobrovolníky, kteří vás podporují 
a s vašimi aktivitami pomáhají?
Ano, máme několik stálých dobrovolníků, bez 
kterých by naše aktivity nebyly možné. Dobro-
volníci jsou z řad rodičů dětí, které pravidelně 
docházejí na naše akce. Myslíme si, že jsme 
svým nadšením nakazily i zastupitelstvo obce 
a pana starostu, který podporuje každý nový 
nápad. A nejednou se zapojila i celá moje ro-
dina, bez které by to taky nešlo.

Jak knihovna fungovala 
v době pandemie?
V době pandemie jsme se knihovnu snažily 
udržet stále aktivní, i když formou online. Půj-
čování literatury probíhalo pomocí donáško-

Ale abychom nezapomněli 
na samotnou knihovnu, která slouží 
k půjčování knih. Jak zde půjčování 
funguje? Dokážete uspokojit své 
čtenáře nabídkou půjčovaných knížek?
Půjčování probíhá stejně jako ve všech veřej-
ných knihovnách. Po registraci čtenáře je mož-
né půjčovat jakoukoliv literaturu. V případě, 
že u nás čtenář požadovanou knihu nenajde, 
zajišťujeme půjčování literatury z jiné knihov-
ny. Čtenář se řídí knihovním řádem. Soustavně 
mapujeme aktuální potřeby čtenářů a snaží-
me se rychle reagovat na požadavky. Po celý 
rok probíhá obnova knihovního fondu. Pravi-
delně nakupujeme nové knižní tituly jak pro 
děti, tak pro dospělé. Čtenáři využívají i služby 
výměnného fondu, kterou pro nás zajišťuje 
nadřazená knihovna v Hodoníně. Díky tomu 
se u nás během roku vymění asi 200 knih. 

Knihovna v Kozojídkách je živou a aktuál-
ní knihovnou. Nenajdete u nás knihy, jež by 
byly zastaralé a o které by současní čtenáři 
nejevili zájem.

Jaké máte plány na letošní rok?
I letos hodláme pokračovat v pořádání za-
běhlých akcí. Vyhlásíme celoroční hru, každé 
pondělí budou probíhat aktivity pro děti a vý-
tvarné dílničky. Plánujeme spaní v knihovně 
pro děti, pro dospělé přednášku cestovatele, 
kurzy pro ženy (v nejbližší době zdobení veli-
konočního beránka). Velkou výzvou a novým 
nápadem je organizace příměstských letních 
táborů. Aktivitu, chuť do práce a podporu obce 
máme. Důležité ale je, abychom byli všichni 
zdraví a spokojení.

Tak vám tedy přeji, aby tomu tak bylo! 

Rozhovor vedla
Blanka Březinová

manažerka SMS ČR 
v Jihomoravském kraji

Kozojídky najdeme v okrese Hodonín v Jihomorav-
ském kraji, čtyři kilometry jihovýchodně od Veselí nad 
Moravou na úpatí Bílých Karpat. Podle Wikipedie zde 
žije kolem 517 obyvatel. Obcí protéká potok Kozojíd-
ka, na němž byl v roce 2008 vybudován rybník.



Jak dlouho už se spolu znáte? 
TS: Už několik let, počítám, že minimálně šest 
roků, nedokážu to říct přesně, co spolu pracu-
jeme jako operační důstojníci, byť každý z nás 
slouží v jiné směně.

Úřadujete někdy i v policejní uniformě?
JS: V policejní uniformě jsem nikdy neúřado-
val a určitě úřadovat nebudu. Tu mám pouze 
na svém pracovišti v Pardubicích. TS: Ani já 
v  policejní uniformě neúřaduji. Starosta re-
prezentuje obec, nikoliv své zaměstnání. Spí-
še na sebe musím prozradit, že občas úřadu-
ji v montérkách. Třeba během údržby obce, 
jako je sekání trávy, vyhrnování sněhu, úkli-
du atd.

Jak vnímají vaši občané, že mají starostu 
policistu? S jakými reakcemi se v této 
souvislosti nejčastěji setkáváte?
JS: Všichni občané naší obce vědí, že sloužím 
u  Policie ČR. Vždyť už jsem tam 33. rokem. 
Ještě když jsem byl řadovým vrchním inspek-
torem na OOP Polička, měl jsem ve svém ra-
jónu kromě dalších obcí i Pustou Kamenici. 
Takže s občany naší obce jsem byl v kontaktu 
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Jaroslav Sklenář (JS) a Tomáš Severin (TS) jsou kolegové. Nejen kolegové starostové, kdy Jaroslav Sklenář je starostou 
Pusté Kamenice a Tomáš Severin starostou Újezdu u Sezemic, jsou také kolegové v zaměstnání. Oba pracují na Kraj-
ském ředitelství Policie ČR Pardubického kraje, kde působí jako operační důstojníci integrovaného operačního středis-
ka na tísňové lince 158. Také vás zajímá, jak to umí skloubit se starostováním?

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

Seriál

Starostové policisté:
V policejní uniformě neúřadujeme

i jako policista. Vzpomínám, jak jsem třeba 
seniorům v minulosti vyřizoval nové občan-
ské průkazy. Když tato agenda patřila ještě 

pod policii, většině seniorů v obci jsem OP za-
řídil, čímž jsem jim ušetřil cestu do Poličky 
nebo Svitav. A  mimochodem, současný mís-
tostarosta Miroslav Myška, který byl staros-
tou naší obce předchozí tři volební období, je 
shodou okolností také bývalý policista, který 
se mnou sloužil na OOP Polička. A nakonec 
jeho tchán, pan Josef Černý, bývalý příslušník 
SNB a poté důchodce, byl také starostou naší 
obce. Takže pro občany Pusté Kamenice urči-
tě není problém, že si zvolí starostou policis-
tu. Reakce jsou většinou pozitivní. Současný 
obecní úřad sídlí v  budově, kde v minulosti 
bývala mateřská škola, a tak nám někteří ob-
čané říkají „policajti ze školky“. Vše bereme 
s humorem a nadhledem.
TS: Myslím, že mě občané v naší malé vísce be-
rou takového, jaký jsem. Nedělají rozdíl v tom, 
zda je jejich starosta traktorista, úředník, uči-
tel nebo policista. Pro ně jsem především sta-
rosta. Někdy se ptají na policejní práci, na to, 
jak mají v daném případě postupovat, pokud 
se jejich problém týká policie. Vždy se jim sna-
žím poradit. Je to prostě dané profesí daného 
starosty.

Jaroslav Sklenář, starosta Pusté Kamenice

Kostel svaté Anny v Pusté Kamenici



no. Jednalo se především o krádeže věcí a po-
honných hmot ze strojů při výstavbě obecní 
kanalizace, asi čtyři vloupání do rekreačních 
objektů, nějaké přestupky proti občanskému 
soužití, řízení vozidla pod vlivem atd. Myslím 
si, že s průměrnými třemi skutky spáchanými 
za jeden kalendářní rok je v naší obci kriminali-
ta zcela minimální a Pustá Kamenice je poklid-
né a krásné místo k životu. Já řeším přestupky 
v  obci pouze domluvou. Jedná se zejména 
o  volně pobíhající psy. Konkrétního majitele 
psa navštívím a snažím se věc osobně vyřešit. 
Naštěstí těchto nezodpovědných majitelů má-
me minimum a domluva na nějaký čas postačí.
TS: Kriminalita v naší obci je v současné době 
téměř na nule. A děkujeme za to. Pouze toliko, 
co spadá do přestupkového řízení, ale i to jsou 
jednotky za rok. Naše obec jakožto samospráv-
ný celek má jmenovanou přestupkovou komisi 
a jak už jsem uvedl, řešíme přestupky občanů, 
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Profese starosty má často vliv i na jeho 
působení v obci, aniž by si to možná 
uvědomoval. Například starosta učitel se 
tak nějak více přirozeně zajímá o vzdělává-
ní mládeže, starosta vodohospodář buduje 
vodní plochy atd. Co starosta policista?
JS: Jako starosta policista se starám o veškerý 
chod obce tak, jak to dělají ostatní kolegyně sta-
rostky a kolegové starostové. Když řeším obecní 
věci, „přepínám“ z policisty na starostu. Myslím 
si, že moje profese nemá zásadní vliv na mé pů-
sobení pro obec. Ale ano, asi ano. Teď si vzpomí-
nám! Když jsem byl místostarosta, slušně jsem 
z obce vyprovodil několik podomních prodejců 
nebo nabízečů energií, když jsem zjistil, že otra-
vují naše seniory. Možná i teď jako starosta, když 
vkládám informace o těchto „šmejdech“ na naše 
webové stránky nebo do obecního zpravodaje 
s tím, jak se mají spoluobčané a zejména senio-
ři při styku s nimi chovat. V mém hlavním povo-
lání vidím následky poškozených, zejména se-
niorů, kteří nechali „šmejdy“ vstoupit do bytu 
nebo domu a pak třeba přišli i o veškeré životní 
úspory. V tomto smyslu jsem částečně „profesi-
onálně zdeformován“. Určitě ale nebudu v ob-
ci prosazovat například vybudování policejní 
střelnice (smích). 
TS: V obci jsem hlavně starostou a určitě neroz-
dávám pokuty, neprovádím silniční kontroly 
(smích), ale samozřejmě pro bezpečnost občanů 
v obci dělám z pozice starosty mnohé kroky, ať 
už jde o instalaci orientačních měřičů rychlosti, 
rozšíření retroreflexních prvků na oblečení atd.

Jak to vypadá ve vašich obcích s kriminali-
tou? Je vůbec nějaká nebo mají občané 
respekt, když mají starostu policistu? 
Řešíte někdy i přestupky ve své obci? 
JS: Za posledních 11 let policie v naší obci evi-
dovala celkem 33 trestných činů nebo přestup-
ků, přičemž 85 procent případů bylo objasně-

které jsou nám oznámeny. V této komisi však 
členem nejsem.

Společně spolu dojíždíte do Pardubic. 
Konzultujete problémy v samosprávě? 
Inspirujete se navzájem?
JS: Bohužel se s kolegou Tomášem Severinem 
v práci potkávám velice málo, neboť já jsem 
v první a on ve třetí směně ze čtyř. Takže se stá-
le míjíme. Když se ale sejdeme, tak určitě obec-
ní věci řešíme a bavíme se o nich. Rovněž spolu 
konzultujeme i své obecní problémy a navzá-
jem se inspirujeme.
TS: Téměř spolu nesloužíme a obzvláště v těch-
to posledních skoro dvou letech, kdy naše živo-
ty ovlivňuje pandemie, se spolu takřka nepo-
tkáváme. 

Teď otázka jen pro Jana Sklenáře. 
Od posledního volebního období jste 
neuvolněným starostou Pusté Kamenice. 
Původně jste byl místostarosta…
JS: V zastupitelstvu obce jsem již páté volební 
období. Nejprve jsem byl dvě volební období 
zastupitel, dvě volební období neuvolněný 
místostarosta, v současném volebním období 
jsem neuvolněný starosta. V podstatě mi nic 
jiného nezbývalo. Bývalý starosta Miroslav 
Myška už v  žádném případě ve starostování 
nechtěl pokračovat. Byl jsem rád, že jsem ho 
přemluvil, aby ještě zůstal a vykonával funkci 
místostarosty. Pan Myška tenkrát řekl větu, na 
kterou si dodnes vzpomínám: „Na rozdíl od 
některých politiků vím, kdy mám skončit.“ Ví-
te, o tyto funkce na malých obcích není moc 
velký zájem a poslední dobou je problém se-
stavit i  jednu kandidátku. 

Proč jste se na to dal?
Dal jsem se na starostování proto, že jsem 
„pustokamenický patriot“ a budoucnost obce, 
kde žiji od svého narození, mi není lhostejná. 
S  bývalým starostou a zastupitelstvem jsme 

Krásná dobová hasičská zbrojnice v Újezdu u Sezemic

Tomáš Severin, starosta Újezdu u Sezemic
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vytvořili tým, který v obci za poslední roky zrea-
lizoval mnoho investičních i neinvestičních pro-
jektů (gravitační splaškovou kanalizaci včetně 
ČOV, opravili jsme místní školu, kulturní dům, 
vybudovali hřiště s umělým povrchem, dětské 
hřiště, volnočasové odpočívadlo na hřišti pro 
70 lidí, opravili jsme místní komunikace atd.), 
což také ocenila komise soutěže Vesnice roku 
a my jsme získali titul Vesnice roku Pardubic-
kého kraje, na který jsme stále velice pyšní.

Ano, to bylo v roce 2018. Byli jste také 
oceněni v soutěži Zlatý Erb za webové 
stránky. Jak se vám daří v současnosti? 
Co se povedlo v poslední době?
Určitě jsme neusnuli na vavřínech a dále pra-
cujeme na rozvoji a modernizaci obce. K to-
muto účelu se nám daří získávat i dotační pro-
středky. V tomto volebním období jsme vybu-
dovali nové veřejné osvětlení včetně sloupů 
a LED svítilen. Společnost ČEZ totiž v naší ob-
ci položila rozvody nízkého napětí elektrické 
energie do země, a tak jsme museli využít této 
situace a do stejného výkopu uložit i kabely 
pro veřejné osvětlení. Dále jsme opravili cel-
kem šest místních komunikací novým asfalto-
vým povrchem, opravili střechu nad sálem 
kulturního domu včetně položení nové střešní 
krytiny a hasičům pořídili nový automobil. Ta-
ké jsme vybudovali další posilující zdroj pitné 
vody – vrt PKV-3 a dokončili projekt na proti-
povodňová opatření obce včetně instalace vý-
stražného varovného systému – obecního roz-
hlasu a povodňového plánu. Z dotace jsme 
vysadili alej u ČOV a další stromy na školní za-
hradě a dětském hřišti.

Pustá Kamenice se nachází v okrese Svitavy v Par-
dubickém kraji. Podle Wikipedie 
zde žije přibližně 317 obyvatel. 
První písemná zmínka o obci, 
staré uhlířské osadě, se v doku-
mentech datuje k roku 1392. 

Újezd u Sezemic se nachází v Pardubickém kraji 
v okrese Pardubice a podle Wi-
kipedie zde žije zhruba 227 oby-
vatel. První písemná zmínka 
o obci pochází z roku 1436.

A teď se ptám Tomáše Severina. 
Neuvolněným starostou Újezdu u Sezemic 
jste první volební období. 
Proč jste se na to dal? 
TS: Před současným volebním obdobím jsem 
byl v zastupitelstvu obce. Následně jsem byl 
v dalším období opět zvolen. Vzhledem k ča-
sové náročnosti pozice neuvolněného starosty 
– z tohoto důvodu končil i můj předchůdce, 
a dále s ohledem na fakt, že jakožto operační 
důstojník sloužím 24hodinové směny a poté 
následují tři dny volna, jsem na zvolení kýv-
nul. A také zde žiji a rád budu i nadále žít. Cítil 
jsem, že obec Újezd u Sezemic se jako taková 
potřebuje dostat tak trochu dál, doufám, že se 
mi v tomto směru daří. Ale to musí posoudit 
druzí.

Za vaší obcí roste dálnice D35, tento úsek 
byl v prosinci uveden do provozu. 
Co to pro Újezd bude znamenat? 
Tak tohle téma je snad na vydání epopeje 
(smích). Ne vážně. D35 je stavba, která je pro-
spěšná pro všechny lidi. Se stavbou jsme se 
museli vypořádat, chtělo to, a ještě bude chtít, 
hodně tolerance ke stavitelům. Samozřejmě 
postupně, jak stavba roste, i samotní stavitelé 
k této toleranci vůči nám dospěli. Pro naši 
obec konkrétně to bude znamenat „pouze“ 
zvýšený hluk z provozu po dálnici, dle předpo-
kladů, ale to uvidíme až po nějakém čase.

Pánové, budete kandidovat 
v nadcházejících volbách? A proč? 
JS: Ano. V nadcházejících komunálních vol-
bách budu kandidovat. Jak už jsem uvedl, jsem 
„pustokamenický patriot“ a budoucnost a roz-
voj mé rodné vesničky mi nejsou lhostejné. 
Rád bych ještě zrealizoval některé projekty, na 
kterých již v současné době začínáme pracovat. 
Jedná se třeba o postupné opravy všech most-
ků přes místní potok zvaný Kamenická voda. 
Těchto mostků máme v obci devět a většina 
z nich je na hranici životnosti. V současné době 
nám projektanti zpracovávají projekt a za obec 
budeme postupně žádat o dotace na realizace 
těchto oprav. Chci napojit doplňující zdroj pit-
né vody do vodojemu, zachovat provoz ZŠ a MŠ 
v obci, udržet pobočku České pošty, udržet spo-
lečenský život, řešit odpadové hospodářství 
atd. Je toho hodně a vše je potřeba. Včetně řád-
né údržby obecního majetku, který jsme za po-
slední roky vybudovali.
TS: Komunální volby do zastupitelstev obcí 
jsou letos na podzim. V tuto chvíli pro mě není 
na prvním místě předjímat, zda kandidovat 
budu či nikoliv. Žiji přítomností. Do té doby se 
cokoliv může změnit. Důležité je nyní pokra-
čovat v tom, co jsme rozpracovali.

Co byste chtěli ještě do konce stávajícího 
volebního období stihnout?
JS: Počátkem roku budeme realizovat projekt 
„Efektivní a moderní komunikace obcí Sdru-
žení místních samospráv ČR“ – což obnáší po-

řízení a instalaci elektronické úřední desky na 
budovu obecního úřadu. Dále žádáme o dota-
ci z POV Pardubického kraje na opravu výva-
řovny pro školu, školku a seniory, která je 
v  budově obecního úřadu. Chtěli bychom ji 
opravit během letních prázdnin. Zjišťujeme 
možnosti zapojení se do projektu SMS ČR – 
Obec 2030 ohledně instalace fotovoltaických 
panelů na budovu ČOV. Před dokončením je 
také změna našeho územního plánu, na níž 
pracujeme už od minulého roku. Do konce 
volebního období bude určitě co dělat a nudit 
se nebudeme.
TS: Všechno, co přispěje k lepšímu životu v ob-
ci. Ale vždy je na co navázat, vždy je v čem po-
kračovat, a hlavně se vždy najde něco nového. 
Ať už nově zvolený starosta, nebo znovuzvole-
ný, starosta má především reprezentovat a za-
stupovat obec jako takovou a jakékoliv roz-
hodnutí, že se daná obec bude ubírat tím nebo 
jiným směrem, je na zastupitelstvu obce.

Děkujeme vám oběma za rozhovor. 
Ať se vám ve všem i nadále daří!

Připravily 

Kristýna Vodrážková,
manažerka SMS ČR

v Pardubickém kraji

Marie Šuláková,
šéfredaktorka
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S ČÍM POMŮŽE ČESKÁ SPOŘITELNA VAŠÍ OBCI?

Provede analýzu hospodaření

Představte si, že plánujete investovat do velkého 
infrastrukturního projektu, například úpravy kanalizace. 
Začnete tedy přemýšlet, zda na to při současném 
hospodaření budete mít prostředky, či je potřeba sjednat si 
úvěr. A u něho zase musíte zvážit, zda ho zvládnete splácet. 
Právě se všemi těmito otázkami vám pomůže bankéř České 
spořitelny, který dokáže investiční záměry posoudit. Provede 
analýzu hospodaření a vy tak získáte nezávislý pohled na to, 
jak se vaší obci finančně daří.

„Poradenství od České spořitelny zahrnuje kromě posouzení 
investičních záměrů také analýzu predikcí daní a daňových 
příjmů a doporučení limitu úvěrového zatížení. Konzultace 
může probíhat ad hoc, ale i průběžně. I v případě, že už máte 
připravený rozpočet, ale zkrátka vás zajímá oponentní názor 
či vývoj makroekonomické situace,“ říká Pavel Kváš, manažer 
útvaru České spořitelny pro veřejný a neziskový sektor.

Poskytne platební řešení

Realizujete pár plateb za den a standardní platební terminál 
se vám zatím finančně nevyplatí? V tom případě vyzkoušejte 
GP tom, aplikaci v telefonu, která svými funkcemi vlastně 
nahradí platební terminál. Stačí jen uhradit aktivační 
poplatek a pak se platí už jen za každou 
transakci. A pokud si přece jen nakonec 
budete chtít pořídit klasický terminál, 
i ten přes Českou spořitelnu zajistíte.

„Dalším šikovným řešením jsou 
platební brány, které se implementují 
do webových stránek vaší obce – tímto 
způsobem lze jednoduše uhradit třeba 
komunální poplatky. Existují dokonce 
i platební brány, které umožnují 
rozúčtování na více účtů,“ vysvětluje 
Pavel Kváš. Do budoucna přibude také 
platební totem, který se hodí například 
pro úhradu obecních poplatků, darů 
v kostele nebo regulačních poplatků 
v nemocnicích. 

Poradí ohledně dotací

Pro řadu projektů je někdy potřeba hledat dotační titul 
i dodatečné financování. Také s tím vám může pomoci Česká 
spořitelna a její dceřiná společnost Erste Grantika Advisory. 
Stačí předložit své plány – například že chcete postavit 
čističku odpadních vod. Specialisté ze společnosti Grantika 
jsou schopni vyhledat vhodné dotační programy, které jsou 
vypsané pro vámi plánované investice. Zároveň vám usnadní 
práci s veškerou agendou související s dotací. Specialista vám 
poradí jak se zpracováním a podáním žádosti, tak s vedením 
projektu v době udržitelnosti. 

Nabídne zvýhodněné financování úvěrů

Jako člen Sdružení místních samospráv máte kromě 
standardních služeb nárok i na dodatečný bonus – a to 
úrokové zvýhodnění a nižší poplatky spojené s úvěrem. 
U České spořitelny dostanete také možnost projednat 
a uzavřít individuální dlouhodobý úvěrový rámec na 
část plánovacího období. Na každý projekt či dotaci 
si pak nemusíte brát speciální úvěr, ale více investic 
zastřešíte jedním úvěrovým rámcem, a to jak z pohledu 
předfinancování, tak i kofinancování plánovaných 
investic. 

„Vedle poradenství o hospodaření 
a debatách o dotačních 
příležitostech si tak můžete 
sjednat úvěrový rámec 
přizpůsobený přímo potřebám 
vaší obce. Všechny aktivity 
spolu totiž úzce souvisí, a vaše 
obec tak zkrátka má k dispozici 
komplexní balíček služeb,“ dodává 
Pavel Kváš. Stačí se obrátit na 
regionálního manažera Sdružení 
místních samospráv nebo přímo 
oslovte konkrétního bankéře pro 
veřejný a neziskový sektor ČS, a to 
prostřednictvím webových stránek 
České spořitelny, kde najdete 
interaktivní mapu s kontakty.

Ať už potřebujete poradit 
ohledně hospodaření obce  
či dotací, nebo vyjednat 
výhodný úvěr, se všemi 
těmito dotazy se můžete 
obrátit na Českou spořitelnu. 
Jaké další služby nabízí 
členům Sdružení místních 
samospráv? A jak v případě 
zájmu postupovat?

ČESKÁ SPOŘITELNA, OFICIÁLNÍ 
PARTNER SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH 

SAMOSPRÁV

Česká spořitelna poskytuje služby městům 

a obcím již desítky let, spolupráce se Sdružením 

místních samospráv ČR začala začátkem června 

2021, kdy banka pomohla zřídit účty pro obce, 

které byly zasaženy tornádem. V září téhož roku 

pak došlo k podepsání smlouvy o spolupráci, 

v rámci které nabízí ČS členům sdružení své 

zvýhodněné služby. Využít je můžou malé obce 

i velká města v jakékoliv lokalitě v Česku – od Aše 

až po Jablunkov.

www.csas.cz
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Kontakty na SMS ČR: Adresa sídla SMS ČR je Zlín - Prštné, Nábřeží 599, 760 01, telefony: 577 688 103, 604 345 806, internet: www.smscr.cz, e-mail: info@smscr.cz, SMSKA Zpravodaj Sdružení místních 
samospráv České republiky vydává Sdružení místních samospráv ČR se sídlem Zlín 760 01, Nábřeží 599, IČO: 75130165, www.smscr.cz, info@smscr.cz, místo vydání Zlín, dat. vydání 15. 1. 2022, 1/2022, 
ev. č. MK ČR E 20029. Výkonný redaktor: Marie Šuláková, sulakova@smscr.cz; Grafické zpracování: Studio Matrix, info@studiomatrix.cz; Použité fotografie: Archiv SMS ČR, archivy obcí, Marie Šuláková.

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ 
V PRAXI!

ZÁKONY SE MĚNÍ, MY VŠAK ZŮSTÁVÁME VAŠÍM 
STABILNÍM A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM!

chladicí 
medium a olej
a jiné škodlivé 

látky

nevyužitelné 
součásti

neželezné kovy 
(hliník, měď)

železné kovy

plasty

sklo

60 %

4 %
2 %

26 %

2 % 6 %

Regionální manažeři SMS ČR pomáhají lépe ve svých 
územích i díky podpoře a spolupráci krajů.
Krajské úřady si zaslouží naše poděkování. Děkujeme!
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