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Stavební zákon otřese přenesenou 
působností obcí
Hlavní část debaty se věnovala nové struktuře 
státních stavebních úřadů po schválení nového 
stavebního zákona, kterou představila minist-
ryně Klára Dostálová a jež potvrdila dřívější 
obavu SMS ČR z plošného rušení stavebních 
úřadů v obcích. MMR počítá s redukcí více než 
350 stavebních úřadů v území s tím, že zachová-
ny by měly být pouze stavební úřady v sídlech 
obcí s rozšířenou působností a dále ve vybra-
ných lokalitách z hlediska počtu obyvatel, spá-
dovosti a dalších kritérií (tj. cca 100–120 dalších 
úřadů). Do státní stavební správy má podle no-
vých předpokladů MMR přejít zhruba polovina 
úředníků ze současných stavebních úřadů obcí.

Jen s polovinou úředníků?
Tento předpoklad přesunu jen poloviny úřed-
níků pokládám za překvapivou změnu minis-
terského odhadu. Dříve se počítalo s daleko 
vyšším počtem úředníků, kteří přejdou do no-
vé státní správy. Vzhledem k tomu, že nedo-
šlo k zásadní redukci stavební agendy a chrá-
něných veřejných zájmů (a ani k úplné integra-
ci dotčených orgánů státní správy pod nové 
stavební úřady) a spravované území je samo-
zřejmě stejně veliké, je takto malý přesun 
úředníků rizikový. Jinými slovy, nemyslím si, 
že lze realisticky předpokládat zvládnutí stej-
né či dokonce robustnější státní agendy s po-
lovinou úředníků. Obzvláště při přechodu na 
novou soustavu stavebních úřadů se spíše 
obávám kolapsu stavebního řízení.

Výkon přenesené působnosti 
podléhá protichůdným vlivům 
Ať dopadne bitva o podobu nové soustavy sta-
vebních úřadů jakkoli, představuje jeho schvá-
lená podoba výrazný zásah do smíšeného 
modelu výkonu státní správy přenesenou pů-
sobností samospráv. Skutečně mě udivilo, že 
hlavní vládní strana zároveň předložila návrh, 
aby se naopak do přenesené působnosti obcí 
vrátila možnost rozhodovat v sociální oblasti 
o  přiznání dávek a souvisejících kompeten-
cích, která jim (dlužno dodat i mým chybným 

Jaké výzvy i hrozby přinese
další volební období obcím?

Stavební agenda musí být i nadále 
naší prioritou
Samozřejmě, že takové riziko není v zájmu ni-
koho. I nadále proto musíme stavební agen-
du řešit prioritně. Přivítal jsem slova řady zá-
stupců parlamentních stran, kteří deklarovali 
připravenost podat návrh zákona odsunující 
nabytí účinnosti nového stavebního zákona. 
Poslanec a místopředseda ODS Martin Kupka 
přislíbil, že napříč politickým spektrem by mě-
la být novela podána bezprostředně po parla-
mentních volbách.

V září SMS ČR uspořádalo pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové v Brně po dlouhé době očekáva-
nou konferenci s názvem Veřejná správa na rozcestí 2021+. Konference byla nabitá jak v sále, tak i programem a rov-
něž zastoupením politických stran v zajímavé debatě. Ukázala, před jakými hrozbami i výzvami stojí samospráva 
v následujícím období.
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hlasováním) byla vzata před 10 lety. Výkon 
přenesené působnosti tak podléhá vlivům zce-
la protichůdným. Na jedné straně stát agendu 
obcím bere, na druhé ji hodlá vracet. Proto je 
evidentní, že se musí prioritně ve vztahu stát 
a  samospráva vyřešit otázky stability výkonu 
smíšeného modelu veřejné správy a rovněž 
stále nedotažená digitalizace agend.

Střet zájmů – neřešený problém, 
který vláda schovala pod koberec
Bez obalu si troufnu tvrdit, že zákon o střetu 
zájmů dopadnul na samosprávu nejhůř ze 
všech právních předpisů za posledních 10 let. 
Z komunální politiky či volených funkcí odešly 
tisíce schopných a úspěšných místostarostů či 
členů rad, ale i řada starostů. Nebýt SMS ČR 
a  senátorů, kteří se zastali legitimních práv 
i  komunálních politiků na ochranu soukromí 
před Ústavním soudem, projevil by se tento 
zákon v dramatickém odlivu zájmu o to znovu 
kandidovat příští rok v komunálních volbách. 
Naštěstí se nám podařilo uspět v klíčových ří-
zeních u Ústavního soudu a Nejvyššího správ-
ního soudu. Ten, kdo svou roli vůbec nesplnil, 
byla opět vláda. Ústavní soud dal jí a Parla-
mentu čas napravit pochybení a prosadit no-
velu zákona o střetu zájmů. Zůstala však těsně 
před finálním hlasováním, protože do ní opo-
ziční politici chtěli zahrnout i poměrně pocho-
pitelně úpravu střetu zájmů předsedy vlády. 
A tak veškeré úsilí jak SMS ČR, tak řady poslan-
ců – mezi jinými zejména Věry Kovářové, přišlo 
prakticky vniveč. Snad nová sněmovna stihne 
novelu projednat do konce června 2022.

Ochrana dosažených poměrů 
rozpočtového určení daní
Přestože je změna RUD stále na stole (podle 
SMS ČR by mělo být do rozdělovacího me-
chanismu zařazeno i kritérium počtu seniorů 
v  obci, také vnitřní poměry krajského RUD 
jsou už po 20 letech překonané), zvýšení podí-
lu obcí i krajů na sdílených daních patří mezi 
jeden z nejvýraznějších úspěchů minulého ro-
ku a projeví se – pevně věřím – už příští rok 
v  příjmech samospráv. I proto musí všechny 
organizace měst a obcí vyvinout výraznou ak-
tivitu v obhajobě dosažených poměrů. Peníze 
daňových poplatníků směřované samosprá-
vám se totiž utrácejí s vysokou mírou efektivi-
ty a transparentně pod dohledem místních 
občanů.

Nová vláda – nové příležitosti 
i rizika a evropská karta
Samosprávy musí bedlivě sledovat kroky nové 
vlády, jež vznikne po letošních parlamentních 
volbách, ať bude jakákoli. Smíšený model ve-
řejné správy vždy láká politiky k zásahům, a to 
napříč politickým spektrem. Jsem rád, že jsme 
slyšeli i řadu ujištění na naší konferenci Veřej-
ná správa na rozcestí 2022+, a to autenticky 
prakticky od všech zástupců parlamentních 
stran. Mám obavu, že nové volební období při-

Středeční konference se bude věnovat chytrým řešením v obcích
Představíme vám nové příklady dobré praxe, projekt Obec 2030, ale i další projekty, které 
pro vás SMS ČR v tomto roce připravilo. Poté se můžete těšit na exkurzi do nitra vysoké pece 
Bolt Tower nebo na společenský večírek.

Čtvrteční shromáždění s klíčovými požadavky SMS ČR
Ve čtvrtek se na republikovém shromáždění dozvíte klíčové požadavky SMS ČR vůči parlamen-
tu a vládě, aktuality o střetu zájmů či stavebním zákoně, na programu je rovněž vyhlašování 
ocenění Počin roku a anticeny Přešlap roku, dojde i na volby nového předsednictva SMS ČR.
 
Všechny podstatné informace o konferenci naleznete na webu www.konference.smscr.cz.

SMS ČR zve
na celostátní konferenci
a republikové shromáždění!
Nenechte si to ujít
Je to tady! SMS ČR pořádá celostátní konferenci a republikové shromáž-
dění. Nabitý program se odehraje ve dnech 3. a 4. listopadu v prostorách 
multifunkční haly Gong v ostravských Dolních Vítkovicích. Zajímá vás, 
co je na programu?

nese výrazná rizika pro samosprávy, počínaje 
návrhy s dopady na jejich financování, nárůs-
tem další byrokracie až po tlak na slučování 
obcí. I proto je důležité, aby byly celostátní or-
ganizace obcí ve střehu a připravené razantně 
hájit legitimní zájmy našich samospráv.

Celostátní konference 
v Ostravě Vítkovicích bude také 
o soběstačnosti
Stejně tak musíme žádat vládu, aby v nejvyš-
ším balíku současné evropské podpory, jaký 
dosud naše země mohla čerpat, byly připrave-

né zdroje pro obce, města, kraje a sdružení 
s  účastí samospráv, protože významným té-
matem nadcházejícího období je moderni-
zace a soběstačnost našich obcí. I na tomto 
poli SMS ČR připravilo dobré podpůrné aktivi-
ty (srov. www.obec2030.cz), jejichž průřezem 
a  konkrétními možnostmi, jak rozvíjet a mo-
dernizovat naše obce špičkovými technologie-
mi, se budeme zabývat 3. listopadu na Celo-
státní konferenci v Ostravě Vítkovicích. Přijmě-
te na ni srdečné pozvání. Pevně věřím, že bude 
tak úspěšná, jako byla ta brněnská.

Stanislav Polčák
předseda SMS ČR a europoslanec
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Bezdoplatkové zóny: Proč jsou protiústavní?

Z jakého důvodu tedy byly 
bezdoplatkové zóny zrušeny?
Důvodů pro zrušení ustanovení bylo několik. 
Tím hlavním byl nelogický paušální dopad OOP 
na všechny potenciální žadatele o doplatek na 
bydlení, ať již mají s tzv. zvýšeným výskytem 
nežádoucích sociálních jevů v oblasti cokoliv 
společného či nikoliv a jeho zvýšení či snížení 
nemohou ani reálně ovlivnit. Tzv. testem ro-
zumnosti opatření z tohoto pohledu rozhod-
ně neprošlo.

Zvýšený výskyt sociálních jevů, jako jeden 
z  hlavních určujících faktorů pro nepřiznání 
dávky, ve skutečnosti totiž není v přímé pro-
vazbě s vyplácením dávek. Samotné velmi kon-
troverzní a zcela bez rozmyslu vyhlášené OOP 
v Kladně přiznává, že 60 % pachatelů přestupků 
vůbec nepatřilo mezi kladenské obyvatele, tedy 
v konečném důsledku ani neuplatňovali nárok 
na dávky na bydlení. Nicméně jejich aktivity 
výplatu dávek jiných lidí ovlivňovalo a bránilo 
jim se do oblasti přestěhovat. Naopak pacha-
telé měli svobodu pohybu neomezenou.

Omezení svobody pohybu bylo dalším důvo-
dem pro zrušení, neboť ustanovení ve své pod-
statě stavělo proti sobě sociální práva a osobní 
svobodu a důstojnost.

Co všechno v Kladně nepochopili
Již zmiňované OOP v Kladně je ve své podstatě 
synonymem pro absolutní nepochopení insti-
tutu bezdoplatkové zóny, neboť bylo vyhlášeno 
na celém území města, tedy bylo deklarováno, 
že ke zvýšeným sociálním jevům dochází i na 
parkovištích, příjezdových cestách a dále také 
na hřbitově. V těchto oblastech proto neměly 
být vypláceny doplatky na bydlení. OOP nemě-
lo být záměrně vypláceno v oblastech, které 
měly být specifikovány body v RÚIANu, v  tzv. 
zónách, které nebyly tak přesné jako Gabalovy 
mapy, jež vykazují vysokou přesnost až na číslo 
popisné domu, což by bylo v rozporu s  ochra-
nou osobnosti a lidské důstojnosti. OOP se to-
tiž vyhlašuje veřejně a způsobuje tak vznik tzv. 
„špatných adres“ a případného poklesu jak ce-
ny nemovitostí v oblasti, tak i negativního vlivu 
na podnikání, které se v zóně provozuje, aniž by 
mělo cokoliv společného s výplatou dávek po-
moci v hmotné nouzi.

Z pohledu rozdílu mezi těmi, kteří v lokalitě 
žili před vyhlášením OOP, a těmi, kteří by se po 
vyhlášení chtěli přistěhovat, navíc dochází k ne-
rovnosti a diskriminaci. 

Už ne plošně, hlava nehlava
Pokud byl v prapůvodu problém s vyplácením 
dávek, které se dle kritiků vyplácely plošně, 
k  nápravě by mělo docházet na individuální 
bázi, založené na kontrole a sociální práci s kli-
entem. A ne plošně, hlava nehlava, jak je tomu 
u bezdoplatnových zón. Podmínka lokality či 
zóny byla stanovena záměrně, aby nebyla od 
začátku evidentně protiústavní a byla pouze 
„na hraně“, nicméně svůj účel splnila. 

A jaký byl vlastně účel?
Dle postoje předkladatele bylo cílem omezit 
obchodníky s chudobou. Což se ovšem nepo-
dařilo. K lednu 2021 bylo v celé ČR vyhlášeno 
101 účinných OOP, předmětem posouzení bylo 
dalších 28 návrhů a celkem 651 žádostí o do-
platek na bydlení bylo z důvodu OOP zamítnu-
to. Počet těch, kteří si ani nežádali, není znám. 
Počet obchodníků s chudobou, kteří by opusti-
li své řemeslo, taktéž ne. 

Nebylo to podchycené
Ty, proti kterým bojujeme, totiž nemáme ve 
skutečnosti podchycené. A přitom by stačilo, 
aby v případě žádosti o dávku na bydlení, kdy 
je třeba doložit nájemní smlouvu, byl pronají-
matel zanesen pracovníky Úřadu práce do OK 
systému a s informacemi se dále pracovalo. Ta-

kovéto řešení není ani nákladné, ani složité. 
Přesto premiér v otázce obchodníků s chudo-
bou zarytě navrhoval povinnost živnostenské-
ho oprávnění pro majitele více jak tří bytů, což 
je řešení, které ve skutečnosti nic neřeší. Vznikl 
by pouze přehled o majetku občanů, bez infor-
mační provazby na nájemce a čerpání dávek, 
tedy zřejmě za zcela jiným účelem. Do této ka-
tegorie by ve skutečnosti nakonec spadali ab-
solutně všichni pronajímatelé více jak tří byto-
vých jednotek, tedy třeba i majitelé zrestituo-
vaných činžovních domů, kde mnohdy není 
ani prohlášení vlastníka, a to se již nezabývá-
me faktem, že obchodníci s chudobou již dáv-
no nejsou lidé, tedy fyzické osoby, ale ve sku-
tečnosti firmy, a nově se mezi „zlé obchodníky“ 
začali dostávat i podnikaví „spořádaní občané“. 
Ti mají třeba jeden či dva byty, které ovšem 
pronajímají v režimu obchodu s chudobou – 
cena není stanovena podle nájmů v místě ob-
vyklých, ale podle výše dávek, smlouvy jsou na 
dobu určitou jen na několik měsíců s okamži-
tým vystěhováním apod.

Samosprávy byly zoufalé
Možnost vyhlášení bezdoplatkové zóny vznik-
la na základě požadavku samospráv, které byly 
zoufalé ze zvětšujících se problémů na území, 
a to jak kvůli přítomnosti obchodníků s chudo-
bou, tak kvůli nemožnosti domluvit se s „ne-

Koncem srpna tohoto roku vyhovělo plénum Ústavního soudu (ÚS) návrhu 17 senátorů (přesněji se-
nátorce Renatě Chmelové a dalším) a zrušilo tzv. bezdoplatkové zóny (§ 33 odst. 9 a § 33d zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi). Pro všechny obce, které se potýkají s problematikou ubytoven, vznikajících 
ghett, případně na jejich území operují obchodníci s chudobou, byl tento nález ÚS velkým zklamáním. Z pohledu ob-
cí byla tato ustanovení jedinou možností, jak alespoň pocitově řešit obchod s chudobou a zvyšující se sociální jevy, 
které se na území obce vyskytují. Přestože nemá asi smysl více vysvětlovat podstatu OOP (opatření obecné povahy), 
kterým bezdoplatkové zóny vznikají, je třeba se podívat jak na postoj ÚS, tak ovšem také na postoj některých kraj-
ských soudů, veřejného ochránce práv a Ministerstva práce a sociálních věcí, jež všichni dali senátorům za pravdu. 

Téma
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–  Stát pro osoby v bytové nouzi v současné 
době nemá jiné řešení než dávkový systém, 
proto nelze samosprávou toto jediné řešení 
omezit – kromě dávek by měl mít stát také 
systém garantovaného sociálního bydlení, 
které by navíc druhotně eliminovalo i ob-
chodníky s chudobou. 

A především dle nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 
40/17: „…snaha obcí tomu (vzniku jevu sociálního 
vyloučení) alespoň v místním měřítku bránit nasa-
zením nástrojů své samostatné působnosti je sama 
o sobě snahou ústavně konformní. Ústavně kon-
formními musí však být i prostředky a postupy k to-
mu používané,“ a to bezdoplatkové zóny nikdy 
nebyly. 

Jindra Tužilová
vedoucí legislativní 

analytička SMS ČR

přizpůsobivými“ občany. Pro řešení si zvolily 
způsob, který byl v době přijetí označován za 
protiústavní, a to z mnoha respektovaných 
zdrojů. I proto se nabízí otázka, zda bylo legi-
timní a správné takovéto pozměňovací návrhy 
nejenže předkládat, ale také přijímat. 

Opět bez standardního 
připomínkového řízení a projednání
Tak, jak je tomu i u více norem, které nám již 
v  tuto chvíli způsobují nemalé problémy či 
v budoucnu způsobovat budou (odpadový ba-
líček, stavební zákon), i změny v zákoně o po-
moci v hmotné nouzi byly přijaty bez stan-
dardního připomínkového řízení a projednání 
v Legislativní radě vlády a na dopady v oblasti 
lidských práv nebyl kladen dostatečný důraz, 
přestože se na jistou protiústavnost celou do-
bu poukazovalo. Bohužel se po čtyřech letech 
od účinnosti změny potvrdilo, co bylo řečeno 
během rozprav ve sněmovně a zaznělo i od od-
borníků. 

Vesměs se jedná o obecná pravidla, 
kterých bychom se měli napříště držet:

–  Sociální oblast nelze řešit represí – jediným 
účinným nástrojem je sociální práce, pod-
pora sociálního bydlení apod. 

–  Snížením sociálních dávek nikdy nedošlo ke 
kýžené změně – potřeby jsou i nadále hra-
zené z jiných dávek, popřípadě jiné činnosti.

–  Dávky na bydlení by měly být zastropované 
a jejich výše by se měla odvíjet od hodnoto-
vé mapy nájmů – nelze plošně přijít o dávky 
jen vyhlášením bezdoplatkové zóny, stejně 
tak není vhodné plošně rozdávat dávky a ne-
řešit republikové rozdíly. 

–  Bydlení patří mezi základní potřeby, které 
musí být primárně zajištěny – nelze chodit 
do práce a vykonávat ji zodpovědně, pokud 
nemáte večer kam složit hlavu. Bydlení je 
třeba řešit na prvním místě. Stejně tak děti 
vykazují jiné výsledky, pokud jsou nevyspa-
lé a hladové, oproti těm, které jsou zajiště-
né a jejichž potřeby jsou saturované. 

Bezdoplatkové zóny končí. Co na to starostové?

Město Rotava, Karlovarský kraj

Jsem vyloženě naštvaný, reaguje na rozhodnutí 
Ústavního soudu starosta Rotavy 

Bezdoplatkové zóny! Města a obce se jejich vyhlašováním snažily bránit přílivu lidí, kteří žijí ze sociál-
ních dávek a často bydlí v nájemním bydlení, kde výše nájemného neodpovídá kvalitě bytu. Peníze 
z takového doplatku pak končily u majitelů bytů či ubytoven. Říká se tomu obchod s chudobou. Nález Ústavního sou-
du, který nedávno rozhodl o zrušení bezdoplatkových zón, vstoupí v platnost dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Obce 
budou muset nyní hledat jiné způsoby boje proti sociálně nežádoucím jevům a dosavadní bezdoplatkové zóny zrušit. 

Téma

Pane starosto, proč a v jaké lokalitě jste 
zavedli bezdoplatkovou zónu?

Vyhlášena byla pro panelové sídliště na hlavní 
ulici v Horní Rotavě. Z tohoto opatření byly vy-
jmuty panelové domy v majetku města, kde je 
město samo schopno regulovat, jaké nájemní-
ky ve svých nemovitostech má. Ani to sice není 
snadné, ale je to řešitelné. Důvod, proč jsme 
k bezdoplatkovým zónám přistoupili, je jasný. 

Byl to jeden z mála nástrojů na bobtnající pro-
blém vzniku sociálně vyloučených lokalit. Na 
naše město se zaměřili obchodníci s chudo-
bou. V době, kdy byty kvůli neutěšené situaci 
ve městě stály pár desítek tisíc korun, začali 
s  jejich postupným skupováním. Pro zvýšení 
ziskovosti této „investice“ pronajímali byty vý-
hradně příjemcům sociálních dávek. Nájmy se 
tedy často šplhaly nad úroveň krajského měs-
ta. Platili jsme je vlastně my všichni z daní for-
mou příspěvku a doplatku na bydlení.

Měli jste s novými nájemníky problémy?
Ano. S nově příchozími se bohužel často pojily 
potíže v občanském soužití a kvůli nulovému 
respektu k veřejnému pořádku. Stačily dva pro-
blémové byty v jednom vchodě panelového 
domu a strhla se lavina dalších prodejů ze stra-
ny starousedlíků, kteří zhoršující se situaci ne-
mohli dále snášet. A takhle vzniká ghetto. Za-
vedení bezdoplatkové zóny bylo jednou z cest, 
jak si pomoci v nikým neřešeném problému. 
Omezení doplatku mělo snížit ziskovost a od-
radit tak částečně obchodníky s chudobou od 
dalších nákupů a nových nájemních smluv. Vel-
mi brzy jsme přidali další kroky v režii města.

Jaké vám toto opatření přineslo výsledky?
Alespoň částečně se snížila migrace osob z by-
tu do bytu, případně do města. U nových ná-
jemních smluv už totiž nebylo možné získat 
doplatek na bydlení. Další podstatný přínos 
byl ten, že někteří podnikavci se po zavedení 

Bezdoplatkovou zónu zavedli v roce 2018 ve 
městě Rotava v Karlovarském kraji. Podle sta-
rosty Michala Červenky šlo o jeden z mála ná-
strojů, jak si město mohlo poradit s problé-
mem vzniku sociálně vyloučených lokalit. I na 
Rotavu se totiž zaměřili obchodníci s chudo-
bou. Kvůli rozhodnutí Ústavního soudu je ny-
ní naštvaný. Podle jeho slov čekají obce další 
roky osamoceného boje se systémovým pro-
blémem, do kterého se každý bojí sáhnout.
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opatření rozhodli byt na kšeft v našem městě 
nekupovat kvůli nižší sociální podpoře případ-
ných nájemníků.

Jaké další kroky podnikáte v tomto boji? 
Vím například, že již řadu let sami aktivně 
odkupujete byty.
Od roku 2019 jsme obětovali nemalou část roz-
počtu a vykoupili zpět do vlastnictví města 
70 bytových jednotek! Převážná většina z nich 
byla pronajímána právě problémovým nájem-
níkům. Většina vlastníků byli občané cizích 
států. Ruské federace, Izraele, Moldavska… By-
la to vleklá jednání. Oslovil jsem také cizinec-
kou policii, neboť některé z adres byly udávány 
jako místo přechodného bydliště pro udělení 
povolení k pobytu, ale ve skutečnosti byly zve-
sela pronajímány. Pravidelně jsme v kontaktu 
se společenstvími vlastníků jednotek. Aktivně 
oslovujeme třeba prodávající dědice. Jdeme 
problému naproti a nenecháváme se zastrašit 
aktivitami některých institucí, které se nás 
snaží dostat pod tlak, abychom od naší strate-
gie upustili. Problémoví nájemníci se tak ná-
sledně často museli vracet zpět tam, odkud do 
našeho města přišli. Jsme tedy částečně trnem 
v oku jiným městům a obcím, ale když to řeknu 
natvrdo, vracíme problém tam, odkud k nám 
přišel. Pro okolí byl možná problém vyřešený, 
ale u nás narůstal tím, že se koncentroval v jed-
nom městě, na jednom sídlišti. My hájíme na-
še občany a náš domov.

Uvádíte, že problémem poslední doby je 
také odliv žáků z vaší školy. Co je příčinou 
a je v dohledné době možné očekávat zvrat?
Tohle začalo už někdy před deseti lety. Se zvýše-
ným přílivem problémových občanů se samo-
zřejmě zvyšoval počet dětí se zanedbanou vý-
chovou navštěvujících naši základní školu. Přiro-
zenou reakcí bylo, že část dětí, kterým se v rodině 
výchovy dostává, začala postupně jezdit do ško-
ly v sousedních Kraslicích. Ve třídách tak rostl 
poměr problémových dětí a potíž byla na světě. 

Jako byl toto postupný proces, bude tako-
vým procesem i vytoužený zvrat. Nyní se snad 

podařilo stabilizovat sociální situaci ve městě 
na únosnou míru a postupně se budeme snažit 
tento výsledek přetavit i do fungování dalších 
oblastí života. Na úrovni mateřské školy pro-
blém není. Ten vzniká při věkové hranici povin-
ného předškolního vzdělávání, kdy musí insti-
tuci navštěvovat všechny děti. Letos jsme uděli-
li výjimku z nejnižšího možného počtu žáků 
základní školy a umožnili tak otevřít v prvním 
ročníku dvě třídy o nízkém počtu žáku. Lépe 
se tak bude vykonávat pedagogická a výchov-
ná činnost. Školy v sousedních Kraslicích jsou 
na hranici kapacity, možná za hranicí. Její dal-
ší navyšování by bylo nekoncepční, když u nás 
je spádová škola poloprázdná. Mohlo by tak 
v budoucnu přirozeně dojít k dalšímu naředě-
ní sociálního složení ve třídách a spolu s dal-
šími kroky by to mohl být takový malý restart 
školství.

Je výhodou vašeho města možnost 
využívat služeb městské policie oproti 
menším obcím, kde jí nemají?
Fungující městská policie je jednoznačně vý-
hodou, obzvláště v době personální krize u po-
licie státní, kde se nedostatek policistů řeší sní-
žením počtu tabulkových míst na odděleních. 
Počet městských strážníků jsme zvýšili na pět, 
pořídili jsme jim nové služební vozidlo a zku-
šebně je vybavili radarem pro měření rychlos-
ti. To nezmiňuji náhodou. Pravidelné pachate-
le mnoha různých přestupků se snažíme do-
stat pod tlak mnoha směry, aby pochopili, že 
pravidla platí pro všechny stejně, bez ohledu 
na jejich bezzubé vymáhání ze strany státu. 
Snažíme se tedy bojovat sami. Spolu s měst-
skou policií fungují také asistenti prevence kri-
minality, kteří pomáhají zlepšovat veřejný po-
řádek ve městě.

Co říkáte na rozhodnutí Ústavního soudu?
Jsem vyloženě naštvaný. Ne na soud, ale na 
skupinu senátorů, která cestu k rozhodnutí ini-
ciovala. Ústavní soud rozhodl z pohledu práva, 
ale jak máme my slušným lidem zajistit ochra-
nu před nedostatkem morálky? Skupina sená-

torů, která návrh na zrušení Ústavnímu soudu 
podala, měla zároveň předložit návrh nějaké-
ho řešení. Argument, že kvůli bezdoplatkovým 
zónám přijdou o střechu nad hlavou matky sa-
moživitelky nebo senioři, je vydírání. Ať před-
loží čísla. U nás ve městě se nic takového nesta-
lo. Zato počet vyloučených lokalit dál roste. 
V roce 2006 jich bylo 300, dnes už jich je přes 
800. Jde o centrálně přehlížený velký problém 
v našem kraji a také v kraji Ústeckém a Morav-
skoslezském.

Co to bude znamenat pro vaše město?
Samozřejmě se znovu zvyšuje riziko dalšího 
bujení obchodu s chudobou. Další nejenom 
finanční náklady pro naše město. Další roky 
osamoceného boje se systémovým problé-
mem, do kterého se každý bojí sáhnout.

Ministryně Jana Maláčová navrhuje 
vyvlastnění soukromých ubytoven pro 
chudé, kteří toto ubytování platí z dávek 
daných státem. Je to dobré řešení?
Co to vyřeší? Že budou na těch samých ubytov-
nách bydlet levněji? Řešením jsou cenové ma-
py pro výplatu dávek na bydlení v obvyklé výši. 
Nikoho nebude kvůli nižším výnosům tolik lá-
kat skupování desítek bytů v jedné lokalitě. 
Vždyť při jednáních mi samotní vlastníci pro-
blémových bytů s úsměvem říkají, že stát jim 
zajišťuje parádní byznys bez námahy. Diví se, 
že se tím nervuji, když to neovlivním.

Jakou pomoc nyní očekáváte od státu?
Alespoň tři základní věci. Zavedení cenových 
map pro výplatu dávek na bydlení v obvyklé 
výši. Zavedení striktních pravidel pro proná-
jem více než tří bytových jednotek formou živ-
nostenského oprávnění. Striktně navázat po-
bírání dávek na dodržování pravidel, sociální 
práci a školní docházku.

Michal Červenka, starosta města Rotava
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Obec Bukovany, Karlovarský kraj

Je třeba zatočit s lichvařinou, apeluje starosta Bukovan
řům. Pomohla by i cenová mapa, ukazující ob-
vyklou cenu za m² bytové plochy na území ob-
cí a měst. Pak by nemohly být tak vysoké nájmy 
oproti těm obecním. 

Kupujete prý byty v dražbách. Jak se vám 
v tom daří? A jaké výsledky to přináší?
Ano. Začali jsme v rámci finančních možností 
kupovat byty zpět nejen v dražbách, ale i kau-
cích. Také, pokud nám je nabídnou přímo 
vlastníci. Záleží na nabídce a místě, kde se byt 
nachází. Zatím jsme získali dva byty, budeme 
v tom ale pokračovat, pokud budou finance. Ví-
te, ony ty dražby mají svůj proces a není to pro 
obce tak jednoduché, a to je na delší rozhovor.

U vás prý také vedete řadu exekučních 
řízení za poplatky. K čemu to vede?
S nárůstem nově přistěhovaných sociálně slab-
ších občanů přibývají přestupky (dodržování 
OZV obce, soužití, dopravní přestupky, odpady, 
psi apod.) Tak přibývá nezaplacených pokut 
a exekučních řízení. Vymáhání je většinou ne-
účinné, nedaří se ani exekučně. Obci se nevrátí 
ani pokuta, navíc zaplatí exekutorovi náklady 
za úkony (které jsou daleko vyšší než uložená 
pokuta). Obci narůstají nevymahatelné pohle-
dávky. A problémový občan se mám směje.

Na kolik vás ročně vyjde security služba, 
kterou jste nuceni využívat?
Přibývající problémy v obci nás přiměly situaci 
řešit. Při stavu Policie ČR a její vytíženosti jsme 
zřídili službu Atom Security s.r.o.  Dva pracov-
níci dohlížejí sedm dnů v týdnu na pořádek 
u  školy, školky, kulturních a sportovních akcí. 
Samozřejmě to něco stojí, ale vyřešit bezpeč-
nost pro občany bylo nezbytné. Částka se po-
hybuje kolem 1,2 mil. Kč. Služba spolupracuje 

s  policií, vzájemně si pomáhají. Zpracovává 
přestupky a předává je přestupkové komisi ob-
ce nebo policie.

Co říkáte na rozhodnutí Ústavního soudu?
Jsme jeho rozhodnutím zklamaní. Ač na hra-
ně, přesto to byl jediný nástroj, jak šlo bojovat 
s obchodem s chudobou a nárůstem vylouče-
ných lokalit. Mrzí mě, že různé organizace pro-
blémové lidi učí, na co všechno mají nárok. Že 
mají také povinnosti a musí dodržovat zákony, 
to je neučí? A kdo se zastane těch slušných lidí, 
kteří s nimi musí společně žít.

Jakou pomoc nyní očekáváte od státu?
Stát je jediný, kdo v tom může pomoci. Je třeba 
zatočit s lichvařinou přísnější kontrolou zneu-
žívání dávek. Příspěvky na bydlení vyplácet 
v takové výši, v jaké je to v daném městě či obci 
obvyklé, ne, jak si ve smlouvě určí lichvář. Zno-
vu obnovit povinnost trvalého, nebo alespoň 
přechodného pobytu. Od toho se odvíjí skoro 
vše. Je také třeba zlepšit podmínky pro za-
městnávání těchto lidí přes ÚP. Program VPP 
jako jediný zajišťoval možnost aspoň nějaké 
práce, neustálé poskytování dávek není správ-
ná cesta. Musí se zlepšit sociální politika státu. 
Myslím, že i ostatní starostové by přišli s další-
mi návrhy, protože oni a jejich občané jsou tě-
mi, kdo to musí denně řešit.

Rozhovory vedli
Marie Šuláková a Roman Svoboda

Podobně se pokusili řešit problém také v obci 
Bukovany, kam dojedete autem z Rotavy za 
necelou půlhodinu. Obec s 1500 obyvateli za-
vedla bezdoplatkovou zónu před necelým ro-
kem. Také starosta Miroslav Stropek se snaží 
na boj s chudobou vyzrát, jak nejlépe dovede. 
Také on se kvůli rozhodnutí soudu zlobí. Ač 
na hraně, přesto to byl jediný nástroj, jak šlo 
bojovat s obchodem s chudobou a nárůstem 
vyloučených lokalit, říká. 

Jak vypadá situace s chudobou 
v Bukovanech? Pomohlo vyhlášení 
bezdoplatkové zóny?
U nás v Bukovanech je situace zatím stále stej-
ná. Bezdoplatková zóna do vyhlášení ve Sbírce 
zákonů platí. Po roce vyhlášení bezdoplatkové 
zóny se situace stabilizovala. Přesto se jen za 
rok 2018 přistěhovalo do obce 101 občanů, ji-
nak je to v průměru kolem 60. Děje se tak v zá-
vislosti na tom, jak se daří majitelům bytů 
oslovovat a lákat nové zájemce z řad potřeb-
ných. Někdy dokážou jeden byt obsadit i tři-
krát do roka. Záleží také na tom, kolik nových 
bytů skoupí. Jedna firma z Prahy už zde vlastní 
kolem 30 bytů.

Jak se s touto situací snažíte vypořádat?
Samozřejmě hledáme všechny možné způso-
by, jak tento obchod s chudobou a lichvařinu 
podporovanou státem řešit. V tomto boji nám 
vláda vůbec nepomáhá. Nikdo neřekne, jakým 
zákonným způsobem se zastat slušných a pra-
cujících občanů. Jednou z cest může být sku-
pování volných bytů do majetku obce (což je 
omezeno finančními možnostmi obce), po-
mohlo by i skupování bytů do vlastnictví SVJ, 
BD v domech, kde se byt nachází (obec by 
mohla pomoci půjčkou z BF), oslovovat a ape-
lovat na majitele, aby byty neprodávali lichvá-
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Při posuzování nároku na dávku
by neměl hrát roli fakt, kde žadatel žije, 
říká náměstkyně MPSV Kateřina Jirková 

Kolik bezdoplatkových zón 
v České republice nyní existuje?  
Podle posledních údajů, které máme k dispozi-
ci, bylo do září 2021 vyhlášeno prostřednictvím 
takzvaných opatření obecné povahy celkem 102 
bezdoplatkových zón. Tím, že byl nález Ústavní-
ho soudu publikován ve Sbírce zákonů, byla ta-
to opatření zrušena. V současné době proto již 
tyto zóny neexistují.

V jakých oblastech se nejčastěji nacházejí?
Nejčastěji byly vyhlašovány zejména v Ústec-
kém a Moravskoslezském kraji, ale nejen tam.

Proč bylo zavedení bezdoplatkových zón 
chybou? Vítáte tuto změnu?
Je vhodné zmínit, že možnost vyhlašování tzv. 
bezdoplatkových zón byla zavedena na zákla-
dě poslaneckého návrhu a koncept tedy nevze-
šel z MPSV. Přestože lze do jisté míry porozu-
mět důvodům vzniku tohoto návrhu, MPSV již 
během projednávání vnímalo celý konstrukt 
jako značně problematický a upozorňovalo na 
možný nesoulad s Ústavou. Doplatek na byd-
lení, což je dávka ze systému pomoci v hmotné 
nouzi, představuje v oblasti podpory bydlení 
v  podstatě poslední záchrannou síť pro lidi, 
kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení a sociálním 
vyloučením. V rámci posuzování nároku na tu-
to dávku se hodnotí situace konkrétní osoby 
a  neměl by hrát roli fakt, kde žadatel o tuto 
dávku žije. Ostatně Ústavní soud konstatoval, 
že takovéto paušální omezení přístupu k po-
moci ze systému hmotné nouze v podobě bez-
doplatkových zón je diskriminační.

Společným nepřítelem starostů, kteří 
bezdoplatkové zóny zavedli, ale i expertů, 
kteří byli proti těmto zónám, jsou nepoctiví 
majitelé nemovitostí, kteří sestěhovávají 
lidi v tísni na jedno místo. Je to tak?
Osobně se domnívám, že to bylo vyústění sna-
hy bojovat s celou řadou nepříznivých jevů, ke 
kterým na těchto územích dochází, nicméně 
je potřeba si uvědomit, že je to natolik kom-
plexní problém, že není možné jej řešit jen 
jedním opatřením – v tomto případě odejmu-
tím nároku na dávku lidem v hmotné nouzi. 
Obchod s chudobou je potřeba řešit celou šká-
lou opatření z nejrůznějších oblastí, jako je 
například sociální práce, školství, bezpečnost-

Bezdoplatkové zóny podle Ústavního soudu zasahovaly do práva na zajištění základních život-
ních podmínek v oblasti bydlení a nerozlišovaly mezi původci a „oběťmi“ problémů. MPSV vní-
malo již během projednávání celý koncept za značně problematický a upozorňovalo na možný nesoulad s Ústavou, 
říká v rozhovoru náměstkyně pro řízení sekce podpory rodiny Kateřina Jirková. 

Téma

ní opatření, ale hlavně dostupným a kvalitním 
bydlením.

Starostové měst i obcí se obávají, že 
rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení 
bezdoplatkových zón přinese komplikace. 
Uvádějí, že bezdoplatkové zóny byly 
v podstatě to jediné, co na takzvaný 
obchod s chudobou fungovalo. Nyní se bojí 
nárůstu kriminality. Jsou jejich obavy 
oprávněné?
Je potřeba si uvědomit, že vlivem zrušení tzv. 
bezdoplatkových zón došlo k omezení přístu-
pu k pomoci daným osobám v hmotné nouzi, 
nikoli tzv. obchodníkům s chudobou, jak je 
v  tomto kontextu velice často skloňováno. 
Obavy, resp. nejistota z dopadů změny právní 
úpravy je dle mého běžná věc nejenom mezi 
vedením měst a obcí, je však potřeba respek-
tovat právní rámec, ve kterém se pohybujeme, 
a který Ústavní soud znovu připomenul a vy-
mezil. Při řešení situací v  lokalitách se zvýše-
ným výskytem nežádoucích jevů je potřeba si-
tuaci řešit komplexně, tedy posílit jak sociální 
práci s jednotlivými problematickými osoba-
mi, tak i oblast prevence kriminality. Velkou 
otázkou je dostupnost bydlení a dostupnost 
kvalitního bydlení, případně speciální segment 
sociálního bydlení.  

Paní ministryně Maláčová v médiích 
uvedla, že pro města a obce s bezdoplatko-
vými zónami bude váš úřad hledat řešení. 
Jmenovala Kladno, Děčín, Kadaň, Sokolov, 
Český Krumlov či Karvinou. Jaká řešení by 
to měla být?
Obecným řešením, které pozitivně zasáhne 
nejen příjemce dávek, ale i jejich okolí, je dů-
sledná aktivizace osob v hmotné nouzi. Zna-
mená to nabídnout jim pomoc a přimět je 
k využití takových nástrojů, které jim umožní, 
aby se ze stavu hmotné nouze vymanily. V jed-
notlivých případech je třeba definovat příčiny 
stavu hmotné nouze, vyhodnotit situaci a na 
základě toho navrhnout konkrétní a cílené ře-
šení. V tom musí spolupracovat Úřad práce 
s  obcemi, je vhodné zapojit neziskový sektor 
a sociální služby. V případě, že osoba v hmot-
né nouzi nevyužije nabídku adresných opat-
ření, je možné pracovat se sankcemi na zákla-
dě posouzení individuální situace.

V návaznosti na to paní ministryně 
navrhla vyvlastnění soukromých ubytoven 
pro chudé, kteří toto ubytování platí 
z dávek daných státem. Jak by se toto 
opatření provedlo?
V tuto chvíli probíhají interní diskuze nad 
možnými opatřeními, které by bylo vhodné 
zavést nejenom v kontextu zrušení tzv. bez-
doplatkových zón, ale v kontextu funkčnosti 
a efektivity systému pomoci v hmotné nouzi 
obecně, jak jsem nastínila v předchozí odpo-
vědi. Lze si např. představit vytvoření sociální 
služby sui generis – sociální ubytování. Defi-
novat podmínky poskytování této služby, jak 
z hlediska režimu, tak i  kvalitativně-technic-
kého standardu, včetně kapacity. Majitelům 
„ubytoven“ by byla nabídnuta finanční pod-
pora v případě, kdy by akceptovali podmínky 
této služby. Paralelně musí probíhat důsled-
ná aktivizace klientů s možností sankcí, po-
kud nebudou mít zájem se ze stavu hmotné 
nouze vymanit. Municipality se musí pokusit 
alespoň s částí vlastníků ubytoven jednat 
a pokusit se hledat východiska řešení.

Nezapomene se na menší obce, které rovněž 
s problémem bojují? (Víme, že v malých 
obcích skupují obchodníci s chudobou 
rodinné domy a usedlosti a pro malou obec 
znamená i jeden takový objekt obrovskou 
zátěž. Na rozdíl od občanů velkých měst 
pak musejí občané z malých obcí za prací 
dojíždět, a i samotné dojíždění je pro osoby 
na dávkách komplikované a ekonomicky 
nedosažitelné.)
Samozřejmě, že podobná opatření by měla fun-
govat i na malých obcích. K tomu však potřebu-
jeme nástroje, které nyní nemáme. Co se týče 
nákladů za dojíždění za prací, tak i to lze řešit. 
Pokud by konkrétní člověk měl snahu se ze sta-
vu v hmotné nouzi vymanit, může využít pod-
půrné příspěvky a případné bonifikace k úhradě 
cestovních nákladů. Takové možnosti ostatně 
již nyní v systému podpory zaměstnanosti exis-
tují. Zásadní je udržet nebo obnovit osobám 
v hmotné nouzi návyky a dovednosti, které při-
spějí k jejich začlenění.

Už v září roku 2018 představilo MPSV 
návrh tzv. 15 opatření, která mají ukončit 
obchod s chudobou a pomoci lidem 
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Česko platí kartou: Možnost získat platební terminál 
zdarma? Požádat o něj mohou i samosprávy
Supermarkety, benzínky, lékárny, restaurace, ale taky provozovny živnostníků či úřady. Tam všude občas potřebuje-
me platit kartou. Aby se možnost bezhotovostních plateb rozšířila do všech koutů České republiky, přišlo Minister-
stvo průmyslu a obchodu s projektem „Česko platí kartou“, který by měl pomoci drobným podnikatelům k příjmu be-
zhotovostních plateb v jejich provozovně nebo přímo u zákazníků. Projekt podporuje i SMS ČR.

Aktuálně

z vyloučených lokalit. Podařilo nebo 
podaří se ještě některá z těchto opatření 
uvést do praxe? 
Část dávkových opatření byla vložena do sně-
movního tisku 652, který nebyl v legislativním 
procesu projednán a v Poslanecké sněmovně 
zůstal ve 3. čtení. Z pracovní skupiny, která tato 
opatření projednávala a které se účastnili i ně-
kteří zástupci krajských i obecních samospráv 
a nestátních neziskových organizací, jasně vze-
šlo, že kromě dávek je třeba hledat řešení i jinde. 
Současná situace, kdy větší počty osob v hmot-
né nouzi žijí v určitých lokalitách, má své histo-
rické příčiny.

Dle údajů MPO bylo v roce 2020 v ČR celkem 
25 terminálů na 1 000 obyvatel. Evropský průměr 
přitom činí 32 terminálů na 1000 lidí. Projekt 
Česko platí kartou má tuzemskou situaci změnit.

Jak to funguje? 
Díky projektu budou moci drobní živnostníci, 
firmy, a nově i samosprávy, tedy města, obce 
a  kraje, získat platební terminál zdarma, a to 
bez poplatků za instalaci. Jednoduchou žádost 
je možné vyplnit po vstupu na webové strán-
ky  www.ceskoplatikartou.cz, zvolit si jednoho 
z poskytovatelů terminálu nebo online plateb-
ní brány a projevit svůj zájem vyplněním onli-
ne formuláře. Poté podnikatel či obecní úřad 
obdrží nabídku na šestiměsíční období zdar-
ma. Bude-li nabídka pro něj akceptovatelná, 
podepíše s daným poskytovatelem smlouvu 
bez dalších závazků po uplynutí bezplatného 
období. Projekt počítá také s bezplatným za-
školením, pronájmem, provozem a transakce-
mi. Pokud obecní úřad či podnikatel vyhodno-
tí, že se terminál dostatečně nevyužívá, lze jej 
po uplynutí šesti měsíců zdarma vrátit. 

Kromě terminálu i platební brána
Podle údajů poskytovatelů platebních karet 
se během koronakrize využívání bezhotovost-
ních plateb zvýšilo o 45 %. Proto projekt „Čes-
ko platí kartou“ zajistí nejen terminál, ale také 
online platební bránu, což je v současné době 
pro e-shopy nepostradatelný nástroj.

Vysočina už se do projektu zapojila
Do projektu se už letos v červenci zapojila obec 
Vysočina v Pardubickém kraji. „Projekt umož-
ňuje bezplatně využívat služby platebního termi-
nálu na zkoušku po dobu šesti měsíců (některé spo-
lečnosti nabízejí i 12) bez závazků do výše 50 tisíc 

korun,“ upřesnil starosta obce a zároveň před-
seda Pracovní skupiny pro služby na venkově 
v SMS ČR Tomáš Dubský. „Platba kartou je stále 
populárnější. Lidé ji rádi využívají i kvůli snížení 
rizika přenosu infekčních nemocí,“ dodal.

Jak se v obci Vysočina projekt 
za tři měsíce osvědčil?
Vysočina umístila dva terminály do obecních 
prodejen. Podle starosty to nakupující ocenili 
a prakticky okamžitě začali službu využívat. 
„Procentuálně lze říct, že platby přes terminál do-
sahují zhruba 10 až 15 procent z celkového obra-
tu,“ vypočítává Tomáš Dubský s tím, že para-
doxně více využívají službu zákazníci v menší 
místní části. To je podle jeho slov zřejmě způ-
sobeno větším množstvím chalupářů a rekre-
antů. „Nově chceme občanům umožnit platit přes 
terminál i poplatky obci,“ nastínil další plány.

Projekt podporuje i SMS ČR
Odbor komunikace MPO uvádí, že na progra-
mu „Česko platí kartou“ spolupracují karetní 
společnosti Mastercard a Visa, poskytovatelé 
terminálů ČSOB, FiskalPro, KB SmartPay a Do-
typay (předchozí SoliteaPay). Nově vstoupili 
i další poskytovatelé terminálů a online plateb-
ních bran Global Payments, Revo a Moneta Pla-
tební Služby. Projekt má rovněž podporu Sdru-
žení místních samospráv ČR, také Asociace ma-
lých a středních podniků a živnostníků, Svazu 
obchodu a cestovního ruchu, Svazu průmyslu 
a dopravy, Asociace čes-
kého tradičního obcho-
du a Svazu měst a obcí.

Adéla Palíšková
autorka je legislativní 
analytička SMS ČR

Do projektu Česko platí kartou se už letos v červenci zapojila obec Vysočina v Pardubickém kraji.

Pracovní skupina poukazovala na změnu na-
stavení rozpočtového určení daní. Je potřeba si 
uvědomit, že jsou to především jednotlivé obce, 
které nesou břemeno sociálně vyloučené lokali-
ty a potřebují finanční prostředky na řešení, ať 
už jde o posílení sociální práce, městskou policii 
nebo asistenty ve školách. Zároveň je evidentní, 
že pokud se stát nezačne seriózně a rychle zabý-
vat řešením potřeby bydlení, lze očekávat propa-
dy velkého množství zejména mladých lidí do 
chudoby, rozšiřování sociálně vyloučených ob-
lastí a s tím spojené hromadění negativních je-
vů. Teď už nemluvím jen o sociálním bydlení, ale 
spíše o potřebě řešit dostupnost bydlení kom-
plexně pro občany této země.

Proč si myslíte, že ostatní rezorty, jejichž 
kooperace je základem úspěchu, nejevily 
během vyjednávání značnou součinnost? 
Věříte, že by tyto body, pokud by se 
naplňovaly, opravdu pomohly?
Zcela jednoznačně se do řešení musí zapojit 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo fi-
nancí a Ministerstvo školství. Problematika so-
ciálního vyloučení a chudoby přerostla do pro-
blému, k němuž se musí přistoupit komplex-
ně. Zdaleka nejde o „okrajový“ problém, který 
by se týkal jen několika vyčleněných lokalit.

Rozhovor vedla Marie Šuláková
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Bez udání důvodu…
Mějme na paměti, že má-li obec schválenou 
směrnici o zadávání veřejných zakázek, je po-
vinna řídit se i touto směrnicí, a v případě, že se 
jedná o dotovanou veřejnou zakázku, také pod-
mínkami stanovenými v pravidlech této dotace. 
I tato pravidla možnost zrušení výběrového ří-
zení bez udání důvodu zpravidla umožňují.

Když jde o zákonná řízení
Druhou kategorií jsou zákonná řízení. Při zpra-
cování výběrového řízení je v  tomto případě 
zadavatel povinen postupovat dle ZZVZ, který 
stanoví přesná pravidla průběhu zadávacího 
řízení. Zrušení takového řízení je možné pouze 
v  souladu se zmíněným zákonem, a to pouze 

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

Soulad s předpisy kontroluje 
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pravomoc kontrolovat soulad zpracování osob-
ních údajů s pravidly na jejich ochranu nenáleží 
žádné soukromé firmě, jakkoli se snaží vytvořit 
dojem o tom, že uskutečňuje kontrolu jako or-
gán veřejné moci (hovoří například o certifikač-
ním auditu). Působí tak nejen zprávy zaslané 
obcím do „datovky”, ale i k nim přiložené doku-
menty. Ty typicky obsahují popis toho, co vše 
bude kontrolováno a kdo kontrolu provede. Vše 
zkrátka vypadá jako oficiální kontrola... Jenže tu 
jen tak někdo provádět nemůže.

Právní podklad je jednoznačný
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(ON, GDPR) v článku 51 stanoví, že každý člen-
ský stát určí jeden nebo více nezávislých orgá-

Když jde o veřejné zakázky 
malého rozsahu
Veřejné zakázky dělíme do dvou kategorií dle 
hodnoty zakázky, a to na veřejné zakázky malého 
rozsahu a zákonná řízení. Při zadání zakázky ma-
lého rozsahu je zadavatel povinen se řídit zása-
dami uvedenými v ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (díle jen ZZVZ). 
Pomineme-li povinnost zveřejnění smlouvy či 
skutečně uhrazené ceny, ZZVZ nestanoví žádná 
další konkrétní pravidla pro průběh výběrového 
řízení. V případě, že se vyskytne nepředpokláda-
ná situace a zadavatel je nucen zahájené výběro-
vé řízení zakázky malého rozsahu zrušit, může to 
učinit do podpisu smlouvy s vybraným dodava-
telem, a to bez udání důvodu.

nů veřejné moci pro monitorování uplatňování 
ON s cílem chránit základní práva a svobody fy-
zických osob v souvislosti se zpracováním jejich 
osobních údajů. V České republice je takovým 
orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů má 
tento úřad podle § 54 zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, stanoven okruh 
oprávnění. K těm nejdůležitějším patří dozor 
nad dodržováním povinností stanovených zá-
konem, ověřování zákonnosti zpracování a při-

jímání podnětů a stížností na porušení povin-
ností stanovených zákonem při zpracování 
osobních údajů.

Soulad nastavených pravidel a příslušných 
postupů při zpracování osobních údajů na ob-
ci tak může kontrolovat jen Úřad pro ochranu 
osobních údajů, rozhodně ne žádná soukro-
má společnost. A to není vše. Vytváření dojmu 
ze strany...

Něco tu chybí? Ano, chybí. Celý text ale snad-
no najdete na našich webových stránkách na 
adrese http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne. 

Audity GDPR na obcích? Pozor, další šmejdi na obzoru!
Pozoruhodné zprávy v datových schránkách hlásí v poslední době několik obcí, u nichž vykonáváme funkci pověřen-
ce pro ochranu osobních údajů. „Tváří se“ jako oznámení o zahájení kontroly dokumentace GDPR. Už při bližším ná-
hledu je ale zřejmé, že se jedná jen o další podvod od šmejdů. Kontrolu souladu zpracování osobních údajů s pravidly 
na jejich ochranu totiž může provádět pouze Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jsou situace, kdy je zadavatel postaven před rozhodnutí zrušit již zahájené 
výběrové řízení na veřejnou zakázku. Jak se v této situaci zorientovat a čím 
se řídit? A je to vůbec možné?

Může zadavatel zrušit zahájené výběrového řízení na veřejnou zakázku?

Lenka Matějová 
koordinátorka 

služeb pověřenců 
SMS-služby   

a výhradně v případech uvedených v ust. § 127 
tohoto zákona. Jedná o důvody, kdy buď…

A to je všechno? Ale vůbec ne. Jsme moc rádi, 
že vás text zaujal, a budeme ještě raději, když 
jej dočtete až do konce na našich webových 
stránkách, které najdete na adrese http://
www.sms-sluzby.cz/
cs/aktualne.

Lenka Albertová
administrátorka

veřejných zakázek
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tu v zájmu více než jedné obce (např. budoucí 
sportoviště využijí i sportovci ze sousední ob-
ce), mohou spolu obce uzavřít veřejnoprávní 
smlouvu za účelem realizace a financování jed-
né akce, kdy lze jednotlivé limity obcí sčítat. 
Jednou ze základních podmínek Národní spor-
tovní agentury je mít na obci aktualizovaný 
a zastupitelstvem schválený plán rozvoje spor-
tu dle § 6 odst. 2 zákona o sportu. 

V případě zájmu o více informací k jednot-
livým dotačním titulům či zpracování žádosti 
o dotaci se neváhejte obrátit na naše dotační 
experty na adrese dotace@sms-sluzby.cz.

Martina Kurzová
koordinátorka 

dotačního servisu

ských hřišť či prostředí (v okolí) škol. Velkou 
výzvou pro nás je pak zapojení teenagerů, 
kvůli nimž se primárně věnujeme sociálním 
sítím. Výhledově pro obce zvažujeme také 
kompletní zajištění výjezdních plánovacích 
jednání. 

Pokud jste i vy přesvědčeni o tom, že strate-
gické plánování je komunitní záležitostí, nevá-
hejte plánovat s námi!

Marek Komárek
koordinátor 

strategického 
plánování

Program MMR: 
Podpora rozvoje regionů
Z pohledu národních poskytovatelů se nabízejí 
následující možnosti. První variantou je program 
Ministerstva pro místní rozvoj, který se jmenuje 
Podpora rozvoje regionů. Prostřednictvím vyhla-
šovaných dotačních titulů nabízí obcím podporu 
v oblasti sportovní infrastruktury anebo budová-
ní a obnovy míst aktivního a pasivního odpočin-
ku. Obce mohou žádat příspěvek např. na ob-
novu nebo vybudování veřejných sportovišť, 
dětských hřišť či školních hřišť a tělocvičen. 
Podmínkou zmiňovaných dotačních titulů je, 
aby měla obec zpracovaný a zastupitelstvem 
schválený strategický rozvojový dokument, resp. 
disponovala platným plánem rozvoje obce.

Národní sportovní agentura
Další možnosti nabízí Národní sportovní agen-
tura, která prostřednictvím vyhlašovaných do-
tačních programů poskytuje investiční dotace 
na rozvoj sportovní infrastruktury v obcích skr-
ze technické zhodnocení (modernizace, rekon-
strukce) stávajících sportovních zařízení, ale i na 
výstavbu nových sportovních zařízení včetně je-
jich zázemí (např. kabiny, šatny, sklady aj.).

Nesoutěžní výzva Kabina
Příkladem může být nesoutěžní výzva Kabina, 
díky níž mohou obce do tří tisíc obyvatel požá-
dat o podporu ve výši až 800 tis. Kč (maximální 
limit na obec). V situaci, kdy je realizace projek-

Sbíráme podněty…
Schůzky s pracovními skupinami, veřejná pro-
jednání, dotazníková šetření či veřejné ankety. 
Všechny tyto příležitosti využíváme pro sběr 
podnětů od různých osob více či méně zapoje-
ných do obecního dění. Na těchto podnětech 
z velké části stojí námi zpracovávané strategic-
ké plány.

Chceme oslovit i teenagery
I proto, že bez podnětů místních obyvatel by-
chom nikdy nebyli schopni navrhnout nej-
vhodnější směřování obce, pracujeme stále 
na tom, abychom uměli oslovit nejrůznější 

Zdá se to až neuvěřitelné, ale během necelého půldruhého roku, kdy s námi obce mohou strategicky plánovat, se 
do procesu aktivně zapojily už téměř dva tisíce osob! A jelikož strategické plánování má být dohodou co nejširšího 
množství lidí nad rozvojem daného území, bude naším dlouhodobým cílem toto číslo ideálně násobit! 

Kvalitní sportovní infrastruktura je nezbytným předpokladem pro pohybové ak-
tivity občanů. Jak ale vyplývá z průzkumu Sdružení místních samospráv ČR, stav 
sportovišť na malých obcích je ve většině případů sotva uspokojivý až zcela nevy-
hovující. Jak to řešit?

Do strategického plánování jsme aktivně zapojili
už tisíce lidí! Co chystáme dál?

Dotace na sport: Kde je získat?

Dotaz: Rádi bychom opravili lesní cesty 
v obecním lese. Existují na tento záměr ně-
jaké dotační zdroje?

Odpověď: Projekty zaměřené na opravu les-
ních cest jsou podporovány z Programu roz-
voje venkova ČR. Konkrétně se jedná o opat-
ření Lesnická infrastruktura. Požádat lze na 
rekonstrukci, ale i budování lesnické infra-
struktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvý-
šení hustoty lesních cest (prostřednictvím 
výstavby nové cesty či zvýšením kategorie 
stávající cesty její rekonstrukcí).

Dotaz: Rádi bychom v naší obci revitalizo-
vali veřejný park. Existují na tento záměr 
nějaké dotační zdroje?

Odpověď: Projekty zaměřené na revitaliza-
ci veřejné zeleně podporuje Operační pro-
gram Životní prostředí či Národní program 
Životní prostředí. V rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí se jedná o  oblast 
podpory Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Luděk Beneš & Ondřej Štach
dotační specialisté

dotace@smscr.cz

Střípky z dotační poradny 
aneb obce se ptají 
a my odpovídáme

skupiny obyvatel. V blízké době se tak může-
te těšit třeba na možnost ankety pro děti a je-
jich rodiče týkající se např. provedení dět-
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proti dalším vznikajícím škodám. V současné době připravujeme pro-
jektové dokumentace na potřebné větší rekonstrukce a obnovu zele-
ně. Již dnes víme, že nemůžeme uspěchat rekonstrukci chodníků a ko-
munikací, neboť v příštím roce bude probíhat masivní výstavba chy-
bějících rodinných domů a také rekonstrukce elektrického vedení ve 
formě kabelizace. Až následně můžeme zahájit zmíněné stavební 
práce na technické infrastruktuře včetně výsadby zeleně v intravilánu 
obce.

Už k vám doputovaly finance, které se vybraly ve sbírkách, a finanční 
pomoc od státu či kraje? 

Finance vybrané ve sbírkách pořádaných neziskovými organizacemi 
doputovaly k postiženým občanům poměrně rychle. Díky promptní 
pomoci zaměstnanců a dobrovolníků neziskovek v podobě zmapová-
ní rozsahu zasažených domácností se podařilo nasměřovat k jednot-
livcům potřebnou výši příspěvku. U soukromých nemovitostí dochází 
také k postupnému proplácení faktur ze strany státu prostřednictvím 
Státního fondu podpory investic v součinnosti s Ministerstvem pro 
místní rozvoj z vyhlášeného programu Živel.

Je někde i nějaký zádrhel?

Poněkud složitější situaci shledáváme u vyhlášených dotací na obnovu 
obecního majetku. Jsme obcí do 3 000 obyvatel, které může být po-
skytnuta dotace až do výše 90 procent způsobilých výdajů z programu 
Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 
2021 vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Abychom na nabí-
zenou pomoc ze strany státu dosáhli, musíme mít zpracovány žádosti 
včetně celé řady povinných příloh do 29. dubna 2022. V této souvislosti 
jsme uvítali nabídku od Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, 
potažmo Jihomoravského kraje, jakožto člena tohoto sdružení práv-

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

Jihomoravský kraj

Hrušky po tornádu? 
Věřím, že se za nějaký čas 
dostaneme do normálu
K tornádem nejzasaženějším obcím patří na jihu Moravy Hrušky na 
Břeclavsku. Bouře zde poničila asi 250 domů, což je zhruba 40 pro-
cent obce. K demolici bylo určeno 63 objektů. Čtvrt roku poté si o sou-
časné situaci v obci povídáme se starostkou Janou Filipovičovou. 

Už necelý měsíc po tragédii měla většina domů v obci, které nebyly fatál-
ně poškozeny, novou střechu. Demolice domů byly hotové a stavební suť 
z obce odvezená. Jak to v obci vypadá dnes?

I tři měsíce po tornádu máme stále plné ruce práce. Převážná většina 
poškozených rodinných domů má opravené střechy a vyměněná okna. 
Ostatní práce na soukromých nemovitostech však zdržuje nedostatek 
stavebního materiálu a kvalifikovaných řemeslníků. Pomalu se rozjíž-
dí také obnova a výstavba zdemolovaných nemovitostí. Doufám, že 
občané, kteří dosud ve svých rekonstruovaných nemovitostech nebyd-
lí, se alespoň do vánoc vrátí domů. Těm, kterým byla nemovitost zbou-
rána, to však bude trvat mnohem déle.

Bouře zasáhla také základní a mateřskou školu, kostel nebo hřbitov. 
Škody na obecním majetku se pohybují mezi 160 až 200 miliony korun. 
Jak se daří s obnovou obecního majetku?

Z mého pohledu jsme se i zde posunuli o kousek dál. Také firmy, které 
provádějí stavební práce, se potýkají s podobnými problémy jako sa-
motní občané, zejména s mezerami v rámci dodávek materiálu a chy-
bějícími kvalifikovanými pracovními silami. Společně se snažíme, aby 
do konce roku proběhly nejnutnější opravy a zabezpečení majetku 

Čtvrt roku po tornádu
Obce (nejen jihomoravské) postižené červnovým tornádem se 
v pátek 1. října staly oficiálně vlastníky transparentních účtů, na 
nichž se díky iniciativě SMS ČR s názvem Obec obci, a především 
díky velkorysosti a solidaritě dalších municipalit sešlo více než 
49  milionů korun. Tyto prostředky budou moci samosprávy vy-
užít na obnovu obecního majetku. 

Poděkování patří nejen všem dárcům, ale také České spořitel-
ně, která transparentní účty zdarma zřídila a vede.
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Na setkání se rovněž prezentoval návrh obnovy místní návsi, jíž kata-
strofa poznamenala nejviditelněji, když například ze staletých stromů 
ponechala pouhá torza. „Bylo skvělé vidět, že místní obyvatelé chápou toto 
neštěstí jako nový začátek moderní historie své obce,“ řekl předseda ústec-
ké organizace SMS ČR Petr Liška, jenž se projednání účastnil. SMS ČR 
se zásluhou svých členů podílelo na restartu obce více než třemi milio-
ny korun. „Jsem moc rád, že zde mohu být symbolickým nositelem poskytnu-
té podpory od obcí z celého Česka, která má pomoci překonat katastrofu. 
Okolní opravené střechy domů jsou už nyní důka-
zem, že se obnova vesničky podaří,“ uzavřel Liška.

Marek Komárek
manažer SMS ČR v Ústeckém kraji

Vrátí se někdy život v obci do normálu nebo zůstanou navždy „Hrušky po 
tornádu“?

Hrušky po tornádu zůstanou v naší paměti. Čtvrtek 24. června 2021 
zcela jistě vstoupí do historie naší obce a já pevně věřím, že do normá-
lu se zcela jistě za nějaký čas dostaneme a bu-
deme na to hrdí.

Rozhovor vedla Blanka Březinová
manažerka SMS ČR v Jihomoravském kraji

Ústecký kraj

nických osob, které nám pomohou žádosti připravit. Čeká nás nelehká 
práce, která má přispět k obnově základních funkcí našeho území a od-
stranit či omezit možné důsledky pohrom spočívajících v narušení ply-
nulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Nutno podotk-
nout, že věcné zaměření vyhlášené výzvy se týká pouze primárních 
škod způsobených tornádem, tj. opravy budovy mateřské a základní 
školy, kostela sv. Bartoloměje a místního hřbitova včetně náhrobků ve 
vlastnictví fyzických osob, kdy musí obec vyčlenit ze svého rozpočtu 
minimálně 10 procent vlastních zdrojů. V programu se bohužel nepočí-
tá s obnovou komunikací a chodníků, jelikož byly poškozeny v důsled-
ku likvidace škod při záchranných pracích. Nejsou uznatelnými nákla-
dy. Uznatelným nákladem, jak vychází z cíle programu, je obnova ma-
jetku, který byl živelní pohromou přímo zasažen.

Stebno ožívá! 
Nový začátek plánovalo i za účasti SMS ČR
Po čtvrt roce ožívá i malá víska Stebno v Ústeckém kraji, kterou po-
dobně jako jižní Moravu zasáhla větrná katastrofa. Téměř na den od 
tragické události se zde přesně po třech měsících uskutečnilo projed-
nání za účasti široké veřejnosti, během něhož bylo otevřeno i nové 
dětské hřiště. A nejen to bylo na programu. 
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Dokážete vyčíslit, kolik jste v rámci této pomoci obdrželi, a porovnat toto 
číslo s objemem škod, k nimž došlo?

K přesným číslům vyčíslených škod i přes zpracované znalecké posud-
ky jsme zatím nedospěli. Jak jsem uvedla výše, jsme ve fázi zpracová-
vání projektových dokumentací, jejichž součástí jsou položkové roz-
počty ovlivněné vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací. 
Jsem však přesvědčena, že díky obrovské solidaritě a množství finanč-
ní podpory, která na obecní účty přichází od různých dárců z celé naší 
republiky, ale i zahraničních sousedů, se nám podaří celou situaci 
zvládnout a obec uvést do normálu.

Pomáhají v obci stále dobrovolníci? Potřebujete ještě jejich pomoc? 

Dobrovolníků už v obci mnoho není. Přesto se neustále ozývají a svou 
pomoc nabízejí. Chybí však poptávka ze strany občanů.

Čemu vás situace za ty čtyři měsíce naučila? Posílila vás v něčem, nebo jste 
naopak u konce sil?

Netroufám si tvrdit, že jsem se něčemu naučila. Musím však říct, že 
jsem za tu dobu získala mnoho nových zkušeností v oblasti krizového 
řízení. V  prvním měsíci jsem byla v kanceláři obklopena spoustou 
skvělých lidí z řad hasičů, policistů, vojáků, záchranářů, obecních za-
městnanců, zastupitelů, dobrovolníků i místních občanů, bez kterých 
bychom se neobešli a kteří nám neskutečně pomohli. I v těch těžkých 
chvílích jsme se dokázali upřímně zasmát různým situacím, a to nám 
dodávalo na síle. A já jsem jim všem za to, co pro nás a naši obec udě-
lali, nesmírně vděčná.

Jak se za tu dobu změnila vaše pracovní náplň coby starostky? 

Mám za to, že pracovní náplň starosty či starostky není v žádném práv-
ním předpise zakotvena. Často jsem slýchávala, že starostkou jsem 
24 hodin denně, což v poslední době mohu jen potvrdit. Ještě dodám, 
že k těm každodenním starostem přibyla spousta jiných povinností, 
které musíme zvládnout a překonat.



Na krajské shromáždění zavítali také zástupci regionální investiční 
a rozvojové agentury Centrum investic, rozvoje a inovací, jejímž poslá-
ním je podporovat zdravý a udržitelný rozvoj regionu a být pomocnou 
rukou jeho organizacím, např. obcím, neziskovkám nebo podnikate-
lům. Představili Rozcestník pro starosty a zastupitele malých obcí s in-
formacemi, které by při výkonu své funkce na malé obci mohli potře-
bovat – https://www.chytryregion.cz/starostuj.

Novým odpadovým zákonem provedla přítomné Bára Tomčalová. 
Obec 2030 prezentoval Jakub Iran. Zmínil například, k jakým úsporám 
energie by v obci došlo při výměně veřejného osvětlení systémem „ja-
ko služba“ za korunu. https://obec2030.cz/verejne-osvetleni/. Projekt 
Česko platí kartou představil předseda Pracovní skupiny pro služby na 
venkově Tomáš Dubský. Za krajské SMS ČR nechyběli jeho předseda 
Zdeněk Drašnar a místopředsedkyně Jana Kuthanová.

Gabriela Dvořáková
manažerka SMS ČR 

v Královéhradeckém kraji

Experimentální kompostér na sídlišti: 
Slavičín hledá cesty, 
jak snížit množství směsného odpadu
Hledat cesty, jak snížit množství směsného 
odpadu, začal kvůli novému odpadovému zá-
konu i starosta Slavičína a místopředseda zlín-
ského předsednictva Tomáš Chmela. „Odpado-
vá legislativa mi dělá vrásky. Chci předejít placení 
vyšší částky za odvoz. Proto jsme u nás vymysleli 
experiment s bioodpadem,“ říká.

Co si pod tím má člověk představit?

Spouštíme zkušební provoz kompostéru na bioodpad, který jsme 
umístili na největším slavičínském sídlišti. Obvykle jsou kompostéry 
u rodinných domů a slouží pro odpad vzniklý prací kolem domu nebo 
domácími pracemi. Naši obyvatelé dlouhodobě třídí relativně dobře, 
ale statistiku nám zhoršují právě výsledky ze sídlišť s bytovými domy. 
Proto sem byl umístěn velkoobjemový kompostér.

Kdo ten kompost bude využívat?

Představa je taková, že si kompost odeberou místní obyvatelé nebo jej 
brigádnicky zapravíme do okolní zeleně. Určitě jej nebudou svážet po-
peláři s velkým vozem, jak zněla obava jednoho ze stěžovatelů.

Bylo stížností mnoho?

To ne, ale nějaké výtky se objevily. Lidem se nelíbí vybraná lokalita. Při-
tom jsme se nad ní zamýšleli hodně dlouho. Zadání bylo umístit jej ve 
východní části sídliště na městský pozemek a do místa, které se nachá-
zí co nejdále od trvale obydlených bytových domů. Jelikož se jedná 
o experiment, tedy pokus, bylo rozhodnuto o ukotvení pouze formou 
jednoduchých zemních vrutů tak, aby se dřevěná ohrádka mohla pod-
le poznatků a zkušeností případně kamkoliv přemístit nebo celé místo 
zrušit. Tyto zemní vruty však nelze zapustit do „tvrdého“ podloží. Pa-
mětníci vzniku paneláků bohužel ví, že pod ornicí je přihrnuta betono-
vá suť a mnoho dalšího odpadu, což znemožňovalo ukotvení vrutů na 
různých místech, která jsme předem vytipovali.

Nebojíte se zápachu z kompostéru?

Nikdo z nás zatím neví, zda bude zápach vznikat a v jaké míře. Řešíme, 
nakolik rychlý proces kompostování bude a zda si občané vůbec na tu-
to novinku zvyknou. Chceme zjistit, zda skutečně díky kompostéru po-
klesne měřitelným způsobem množství směsného odpadu v dané lo-
kalitě. Pokud se nápad osvědčí, bude možné kompostování rozšířit i do 
dalších částí sídlišť ve městě.

Koho taková myšlenka napadla?

Přišel s ní jeden mladý občan Slavičína, který se dokonce nabídl, že po-
kud město takové místo zřídí, rád se o něj dobrovolnicky postará. Byl 
to pro mě obrovský impuls, abychom tuto věc zkusili, navzdory všem 
překážkám. 

Věříte, že to zabere?

Největší složkou sídlištního směsného odpadu jsou právě biologické 
zbytky z domácností, které lze dobře kompos-
tovat. Takže doufám, že ano.

Rozhovor vedla Iva Šimoníková
manažerka SMS ČR ve Zlínském kraji
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Zlínský kraj

Královéhradecký kraj

Starostové se dozvěděli novinky 
od hejtmana i SMS ČR 
Práci místních akčních skupin v kraji i přínos setkání s představiteli 
samospráv ocenil hejtman Martin Červíček na krajském shromáždě-
ní, které koncem září uspořádalo SMS ČR v Hradci Králové. 

Přítomným představil hejtman krajskou dotační politiku, hovořil o po-
třebnosti sociálních služeb a jejich koordinaci, věnoval se také stavu 
krajských komunikací II. a III. třídy, na něž se kraji daří získávat evrop-
ské dotace, ale řeší je i z vlastních zdrojů. Vysvětlil strategii cestovního 
ruchu a řešení nové destinační společnosti. Zmínil i oblast zdravotnic-
tví, kultury, památkové péče i středního a regionálního školství. 

Tomáš Chmela

https://www.chytryregion.cz/starostuj
https://obec2030.cz/verejne-osvetleni/


Porota soutěže Stavba roku 2021 
Pardubického kraje ocenila Vysočinu
Soudě podle titulku se může zdát, že soutěž sahala v letošním roce až 
do sousedního kraje. Není tomu tak. Uznání poroty za unikátní řeše-
ní získala obec Vysočina, která leží v Pardubickém kraji nedaleko 
Hlinska. Známá je i díky souboru lidových staveb na Veselém Kopci. 
Ocenění udělila porota obci za to, jak řeší venkovský veřejný prostor 
v místní části Rváčov. Konkrétně jde o zastávku veřejné dopravy 
včetně odpočívky a parkoviště P+R, nástupní bod pro turisticky 
atraktivní prostředí Veselého Kopce a Královy pily. Stavba probíhala 
v létě loňského roku a náklady na ni se vyšplhaly na necelých 2,8 mili-
onu korun bez DPH, vysvětlil starosta obce Tomáš Dubský.

Pane starosto, co pro vás ocenění znamená? 

Hodně mě potěšilo. Jsem rád, že náš projekt zaujal porotu a ukázal, že 
se vyplatí i relativně malé stavby řešit s architektem.

Proč jste se pustili do řešení zrovna tohoto prostoru? 

Od roku 2011 máme zpracovanou projektovou studii veřejných přírod-
ních ploch v obci Vysočina, která řeší i tuto část. Projekt navazoval na 
nově vybudovanou autobusovou zastávku a přechod pro chodce přes 
frekventovanou silnici. Důležitý byl i názor veřejnosti, která s projek-
tem souhlasila.

mozaika chodníků, mlatový kryt plochy pro parkování kol, dřevěný pří-
střešek návrhem i materiálově zvolen adekvátně k místu a koloritu Vy-
sočiny). Podařilo se vytvořit místo, které nabízí prostor k parkování i 
odpočinku.

Z čeho máte osobně největší radost?

Ač se místo nachází v blízkosti silnice druhé třídy, působí klidným do-
jmem a svým způsobem upozorňuje řidiče, že projíždějí obcí. Celkový 
dojem dotváří i večerní osvětlení. Je třeba ale zmínit i dodavatelskou 
firmu Instav Hlinsko a.s., která odvedla výbornou práci.

Kdo přišel s nápadem přihlásit se do soutěže? 

Nápad to byl můj. Myslím si, že veřejný prostor nemusí být jenom účel-
ný, ale může být i krásný. Trávíme zde spoustu času a naše okolí nás ur-
čitě ovlivňuje.

Doporučil byste i kolegyním a kolegům, aby se do soutěže se svými pove-
denými stavbami také přihlásili? 

To rozhodně doporučuji. Je dobré prezentovat příklady z praxe. Záro-
veň tak máte možnost seznámit se i s řadou jiných projektů, které mo-
hou být inspirací k další práci.

Gratuluji k úspěchu a děkuji za rozhovor!

Kristýna Vodrážková
manažerka SMS ČR v Pardubickém kraji

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 10/2021 15

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Co zde bylo původně?

Původně zde stála autobusová točna a čekárna. Prostor už se nevyuží-
val k původnímu účelu a začínal působit dost neutěšeně. Postupně tam 
různě parkovaly automobily, občas se objevila i černá skládka.

Ocenění jste dostali za unikátní řešení. V čem je unikátní? 

Je unikátní ve výborné spolupráci architektky Terezy Šmídové a pro-
jektantky Jany Förstlové, které řešily celý prostor. Důraz kladly na de-
taily a použití místních materiálů (žulová dlažba parkovacích stání, 
asfaltobetonový kryt vozovky ukotvený do žulových krajníků, žulová 

Nedostupná zdravotní péče nejen na Vysočině:
Situace je špatná a bude ještě hůř!
Dostupnost zdravotní péče na Vysočině byla tématem konference, 
která se uskutečnila 6. září ve Žďáru nad Sázavou. Kromě podpisu 
statutu projektu HIPPOCRATES došlo na představení možností, jak 
nedostatek lékařů řešit. Revoluční je koncept S.O.S. rezidenčních 
míst nebo veřejné zdravotní služby. 

Informace o nedostatku lékařů všeho druhu – zubařů, praktiků či dět-
ských lékařů je obecně známá. Ale co s tím? Moderátorem celé konfe-
rence byl senátor Josef Klement, podle kterého je situace vážná a bude 
ještě horší. „Před nedostatkem lékařů nelze zavírat oči! Již dnes nelze nevi-
dět, že pro někoho je zdravotní péče nedostupný luxus. Kupříkladu situace se 
zubaři na Vysočině je jednoduše otřesná,“ řekl.

Podle lékařky Romany Bělohlávkové, která prezentovala aktuální 
čísla získané od pracovní skupiny pro reformu primární péče, bude v bu-
doucnu největší problém nejen s nedostatkem zubních, ale také dět-
ských lékařů, situace nebude úplně dobrá ani s praktiky. Ohledně zub-
ních lékařů zaznělo, že aktuálně není na Vysočině jediná ordinace, kte-
rá by přijímala pacienty tzv. na pojišťovnu. „Opakovaně jsem se v tomto 
tématu obracel na předsedu stomatologické komory,“ zaznělo z úst lékaře 
Víta Kaňkovského. 

Součástí statutu projekt HIPPOCRATES, k jehož podpisu na konfe-
renci došlo, jsou i návrhy systémových řešení nedostatku lékařů spočí-
vající v zavedení S.O.S. rezidenčních míst pro praktiky a dětské lékaře v 
regionech bez lékařů a zavedení veřejné zdravotní služby jako řešení 
nedostatku zubních lékařů a případně i dalších oborů.

Účastníci se shodli, že doposud neutěšený stav se snažily opravdu 
řešit jen samosprávy obcí, kraje a managementy nemocnic. Zásadní 
odpovědnost ale mají zdravotní pojišťovny a stát. Je proto nutné ještě 
zvýšit tlak ze strany politiků i veřejnosti, aby stát svoji roli v zajištění 
zdravotní péče plnil.

Marcela Syrová
manažerka SMS ČR v Kraji Vysočina



Partneři chtějí lépe spolupracovat
Pozvání na druhou koordinační schůzku partnerů ve Středočeském kra-
ji neodmítli předsedkyně SPOV ČR Jarmila Smotlachová, zástupce Aso-
ciace dobrovolných svazků Viktor Liška, předseda krajské sítě MAS pro 
Středočeský kraj Milan Oliva či ředitelka Turistické oblasti Toulava Ště-
pánka Barešová. Na jednání si účastníci rozdělili 
úkoly a dohodli se, že si příště více ujasní mož-
nosti spolupráce. 

Martina Jiříková
manažerka SMS ČR ve Středočeském kraji

Kraj zavádí nový systém pro varování 
před extrémními projevy počasí 
Jihočeský kraj zavádí pilotní projekt, který má včas varovat před ex-
trémním počasím. Nový systém má upozornit například na lokální 
silnou bouřku, kroupy, silný vítr, sněhovou vánici nebo přívalový 
déšť. Projekt s názvem Systém včasného varování byl spuštěn zku-
šebně na jeden rok 1. října. 

Kraj chce, aby byly jižní Čechy lépe chráněny. Navázal úzkou spolupráci 
se společností, která se předpovědí počasí zabývá a tuto službu posky-
tuje. V prvním období budou informace dostávat starostové a zástupci 
obcí, aby mohli včas informovat ostatní obyvatele. Informace budou 
přímo nasměrované do konkrétních lokalit, kde se nepříznivá událost 
očekává. „Pokud se nám spolupráce osvědčí, mohla 
by vzniknout mobilní aplikace, která bude dostupná 
pro všechny,“ uvedl hejtman Martin Kuba. 

Milada Vopálková
manažerka SMS ČR v Jihočeském kraji

Arogance moci nebo jen pochybení? 
Lokalita Čertův hrádek (Hrádek) byla zařazena do finální čtveřice 
území pro vybudování úložiště radioaktivních odpadů, přestože by 
se v případě realizace v této oblasti nezákonně zasahovalo do ochran-
ného pásma vodního zdroje. Zástupci obcí z lokality Hrádek se kvůli 
tomu setkali 23. září v Dolní Cerekvi na veřejném jednání. Tento den 
byl pro ochranu národních zdrojů pitné vody dnem D. 

Podle zástupců obcí z lokality Hrádek (Boršov, Cejle, Dolní Cerekev, 
Hojkov, Milíčov, Mirošov, Nový Rychnov a Rohozná) je třeba o připra-
vovaném ohrožení zdrojů vody informovat co nejširší veřejnost. Po sní-
žení počtů území schválených radou Správy úložišť radioaktivních od-
padů (SÚRAO) a vládou zůstaly na seznamu z Vysočiny Hrádek na Jih-
lavsku a Horka na Třebíčsku, dále pak lokality Janoch u jihočeského 
Temelína a Březový potok na Klatovsku. Úložiště, v němž by měly být v 
hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných 
elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. 

Vodní zdroj s pitnou vodou je zanedbatelný?
Jednání v Dolní Cerekvi zmapovalo několikaleté úsilí boje proti úložiš-
ti v místní lokalitě. Seznámilo se zásadním pochybením v podkladech 
zpracovávaných SÚRAO, kdy stanovené ochranné pásmo jediný zdroj 
vody v roce 2018 a vodní zdroj s povoleným odběrem 600 tisíc kubíků 
vody označuje jako zanedbatelný. Mluvilo se ale i o ukvapenosti roz-
hodnutí budovat úložiště, řadě chyb při procesech výběru, nezodpově-
zení řady otázek a nedostatku v zákoně o zapojení obcí. 

Semifinále, které nikdo nechce vyhrát
„Po uplynulých měsících mě napadá věta, že my, zástupci všech čtyř lokalit, 
hrajeme semifinále, které ale nikdo z nás nechce vyhrát,“ podotknul na se-
tkání starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák, který za „faul“, jenž mini-
sterstvo průmyslu a obchodu provedlo při posuzování lokality Hrádek, 
udělil červenou kartu ministru Karlu Havlíčkovi. Uvedl také, že SÚRAO 
aktuálně není pro osmičku dotčených obcí partnerem, protože se na 
jednáních sama staví do role servisní organizace pro rozhodnutí státu. 
„Tedy de facto do role projektanta. A my se potřebu-
jeme bavit se zadavatelem,“ dodal starosta. 

 
Marcela Syrová

manažerka SMS ČR v Kraji Vysočina
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Bouřlivá diskuse k vysokorychlostní trati 
opět nepřinesla dohodu
Plánovaná stavba vysokorychlostní tratě (VRT) pro rychlovlaky mezi 
Prahou a Brnem, která má vést pode Správy železniční dopravní cesty 
(SŽDC) severním směrem, vyvolává i nadále bouřlivé diskuse, při kte-
rých stále nedochází k dohodě. Na Kutnohorsku už začátkem roku 
vznikla občanská platforma Vrtáci, která si dala za cíl uvést problemati-
ku do obecného povědomí a o plánované stavbě informovat veřejnost 
a  místní samosprávy. Právě tento spolek spolu se SŽDC zorganizoval 
6. října ve Sportovní hale Klimeška v Kutné Hoře další veřejné projedná-
vání, na němž zastupovala krajské předsednictvo SMS ČR manažerka 
Martina Jiříková. Nově plánovaná trasa, která by významně zasáhla do 
katastru obcí, dělá vrásky starostům, zemědělcům, místním akčním 
skupinám a dalším subjektům, které se obávají dopadů stavby na život-
ního prostředí, hluku a dalšího. Jednání se účastnili náměstek ministra 
dopravy Jan Sechter, ředitel odboru přípravy VRT SŽ Martin Švehlík, ře-
ditel institutu SIRDO Vladimír Kremlík, zástupci spolku Vrtáci a další.

Se starosty i krajským předsednictvem 
o aktualitách v SMS ČR
První povolební a pocovidové setkání starostů s vedením Středočeské-
ho kraje se konalo v září v pražském Hotelu Clarion. Aktuální témata, 
jimiž se zabývají SMS ČR a SMS-služby, představili starostům krajská 
manažerka Martina Jiříková a Michal Hinda. V odpoledních hodinách 
zasedalo i předsednictvo SMS ČR Středočeského kraje. Projednalo na-
příklad možnosti a podmínky dotací na obecní obchod, vývoj okolo vy-
sokorychlostní tratě, blížící se akce SMS ČR, řeč byla o členské základně 
i výsledcích dotazníkového šetření k vodovodům a kanalizacím atd.

Jihočeský kraj

Středočeský kraj



Moravskoslezské SMS ČR se setkalo 
se starosty Bruntálska 
Krajské předsednictvo uspořádalo své jednání netradičně v Karlově 
Studánce. Na výjezdním setkání, které se konalo 15. října, pozvali orga-
nizátoři také všechny starosty obcí na Bruntálsku. „SMS ČR spojuje ven-
kov, stejně tak my spojujeme obce v našem kraji. Rádi se proto setkáme se sta-
rosty obcí regionu Bruntálsko, který leží ve velké vzdálenosti od krajského 
města, a nabídneme jim pomocnou ruku,” zdůvodnila ještě před konáním 
krajská předsedkyně Regína Vřeská. Mimo diskuse bylo na programu 
také představení SMS ČR a všech jeho aktivit. Po pracovním dopoledni 
byla pro starosty připravena komentovaná pro-
hlídka lázeňské obce a vycházka na Praděd.

Michal Dresler
manažer SMS ČR 

v Moravskoslezském kraji
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Nenechte si ujít seminář o nové odpadové 
legislativě. Koná se už 27. října!
Odpady a zase odpady, to je v posledních měsících pro představitele 
samospráv v Libereckém kraji téma číslo jedna. I proto se rozhodlo 
krajské předsednictvo SMS ČR pro uspořádání semináře Nová odpa-
dová legislativa prakticky a jasně, nad kterým převzal záštitu radní 
Václav Žídek odpovědný za řízení resortu životního prostředí a ze-
mědělství. 

Seminář se uskuteční ve středu 27. října od 9 do 12 hodin na Krajském 
úřadě Libereckého kraje v multimediálním sále, který se nachází ve 
třetím patře (vchod C).

Novou odpadovou legislativou provede účastníky specialistka na 
odpady Barbora Tomčalová, která představí změny v odpadové legis-
lativě, a to nejen z hlediska zákona o odpadech, ale také z pohledu vy-
hlášek o podrobnostech nakládání s odpady. Představí rovněž novinky 
v oblasti místních poplatků za odpady. Věnovat se hodlá nejen novin-
kám, ale například i novým povinnostem obcí, cílům v OH, možnostem 
zapojení živnostenských odpadů, školnímu sběru a v neposlední řadě 
problematice černých skládek. Pokud vás téma semináře zaujalo, ne-
zapomeňte se přihlásit u krajské manažerky či se na ni v případě ja-
kýchkoliv dotazů obraťte. Je k dispozici na e-mailu cernap@smscr.cz. 
https://www.smscr.cz/cz/akce-sms/2774-2021-09-20.

Petra Černá
manažerka SMS ČR

v Libereckém kraji

tální výchova je na této škole jen dílčí částí učebních osnov. V rámci ji-
ných programů se holky a kluci učí připravovat zdravé svačinky apod.

V dalších částech školní zahrady počítá odborná studie s venkovní 
tělocvičnou, kde budou umístěny posilovací prvky, a zahradou pro 
družinu. V užitkové zahrádce se školní děti naučí obdělávat půdu. Mo-
dernizace by se také měla dočkat hrací část určená pro děti z mateřské 
školy. „Z budovy, ve které je služební byt a keramická dílna, bychom chtěli 
svést užitkovou odpadní vodu do retenční nádrže, jež je také součástí studie. 
Touto vodou pak budeme zalévat celou zahradu,“ popsala Jitka Ivanová. 

V letošním roce skončila rozsáhlá rekonstrukce přáslavické školy. Spo-
lu s multifunkčním hřištěm stála 16 milionů korun. Devíti miliony přispě-
lo Ministerstvo financí, 1,5 mil. korun činila dotace Ministerstva pro míst-
ní rozvoj a 400 tisíc korun věnoval Olomoucký kraj. „Studie je připravena 
a její realizace bude záležet hlavně na tom, kdy a jaké budou vypsány dotační ti-
tuly,“ uzavřela starostka. 

V Přáslavicích navštěvuje mateřskou školu 
72 dětí, základní škola čítá 63 chlapců a děvčat.

Kateřina Kapková
manažerka SMS ČR v Olomouckém kraji

Liberecký kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

V Přáslavicích se školáci postupně stěhují 
na čerstvý vzduch
Přestěhovat děti ze tříd na čerstvý vzduch je snem starostky Přásla-
vic Jitky Ivanové. Svůj sen nechala odborně zakreslit do studie a po-
stupně jej přetváří v realitu. Jako první vybudovala obec víceúčelové 
hřiště, v dalších letech přijde na řadu park s učebnou pod stromy, 
venkovní tělocvična, užitková zahrada a hrací koutek pro mateřinku. 

Multifunkční hřiště vzniklo v tzv. nulté etapě. Od letošního května na 
něm probíhal zkušební provoz, v říjnu jej dostala do užívání široká veřej-
nost. V těsném sousedství je v plánu parková část s venkovní učebnou. 
„Chtěla bych, aby byly děti během vyučování co nejvíce venku,“ svěřila se sta-
rostka Ivanová. Tím ale její péče o zdraví školáků nekončí. Environmen-

O odpadový seminář byl rekordní zájem
Vzdělávací seminář o nové odpadové legislativě uspořádalo v září mo-
ravskoslezské sdružení pro starosty ve spolupráci se Sdružením obcí 
Jablunkovska. Starostové a zaměstnanci úřadů se seznámili s novým 
odpadovým zákonem, dozvěděli se, jak nastavit nové obecně závazné 
vyhlášky, ale také to, proč je dobré být členem SMS ČR. Na seminář do-
razilo celkem 40 účastníků. „Zájem byl velký a museli jsme bohužel někte-
ré účastníky i odmítat. Diskuse na tak žhavé téma, jako je nový odpadový zá-
kon, by při 100 účastnících postrádala smysl,” vzkázal s omluvou krajský 
manažer Michal Dresler. 

https://www.smscr.cz/cz/akce-sms/2774-2021-09-20
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Pane starosto, kdy se vůbec ve vaší obci 
zrodila myšlenka na postavení vlastní 
mateřinky? 
První zmínky o potřebě vybudovat mateřskou 
školu jsou už z roku 1979, dokonce se k tomu 
zachoval i výkres s výpočty o stavech dětí. Teh-
dejší představa se oproti dnešní podobě školky 
výrazně liší. Jednak co do velikosti, jednak co 
do počtu dětí. V minulosti měli velké oči. Sou-
časná školka je mnohem menší.

Kdy se konečně rozhodlo o postavení 
vlastní budovy a co tomu předcházelo?
Do první poloviny roku 2017 děti z Karlovic na-
vštěvovaly okolní mateřinky. V obci tak chyběl 
silný dětský kolektiv. I to byl impuls pro to, aby 
zastupitelé dne 9. dubna 2015 schválili svým 
usnesením výstavbu nové mateřské školy. Byl to 
ale běh na dlouhou trať.  Dva roky obec soutěži-
la dodavatele stavby. Až při třetím výběrovém ří-
zení stavbu získala firma BW stavitelství z Holic.

Jak dlouho se školka stavěla? 
Budovu jsme vystavěli v rekordním čase. Sta-
vět se začalo na jaře roku 2018, kolaudace pro-
běhla v prosinci téhož roku. Stavební ruch tak 
trval pouhých osm měsíců. Ježíška už slavily 
děti v nové školce.

Jak jste to zvládli finančně?
Stavba přišla na více než 13 milionů s DPH. Část 
nákladů se podařilo pokrýt dotací z IROP, která 
činila přes 10 milionů, zbytek uhradila obec ze 
svého rozpočtu, stejně jako další náklady spoje-
né s vybavením. Aby stavba nezasáhla obecní 
rozpočet a neparalyzovala chod obce, odsouhla-
silo zastupitelstvo úvěr na tuto stavbu.

Nabízí se otázka, kam docházely karlovic-
ké děti od zahájení školního roku 2017?
Dočasně pobývaly v prostorách obecního úřa-
du, které jsme během dvou měsíců uzpůsobili 
dle požadavků hygieny a paní ředitelky. K to-
muto nouzovému řešení jsme museli přistou-
pit kvůli tomu, že se nám nepodařilo sjednotit 
vznik instituce s výstavbou nové budovy. Což 
se později ukázalo jako výrazná komplikace 
pro získání dotace z IROP.

Kdybyste měl postavit další školské 
zařízení ve vaší obci, přistoupil byste 
k realizaci jinak? 
Ano. Mám již nyní mnohem více zkušeností 
s  fungováním a zřizováním školské instituce. 

Petra Černá
manažerka SMS ČR 

v Libereckém kraji

Chyběl nám tu silný dětský kolektiv.
I to byl impuls pro postavení vlastní mateřinky

Příklad dobré praxe

V Karlovicích v Libereckém kraji si na „zelené louce“ postavili školku. To se hned tak nevidí. „Stavěli jsme nejenom bu-
dovu, ale zřizovali i instituci, která nenavazuje na žádnou stávající,“ říká starosta Ondřej Havrda, který je původním po-
voláním středoškolský učitel.

Mnohem více bych dbal na zpracování projek-
tové dokumentace, která se ukázala jako velká 
slabina při výstavbě, a následně pak také kom-
plikovala získání celé alokace dotace z IROPu.

Jaké jste zaznamenal reakce na novou 
školku a kolik dětí do ní v současnosti 
dochází?
Otevření školky občané velmi přivítali. V letoš-
ním roce ji navštěvuje 26 dětí. Jelikož se jedná 
o jednotřídní mateřinku a počet přihlášek pře-
sahoval kapacitu školky, nemohlo být vyhově-
no všem dětem z okolních obcí.

Co byste vzkázal kolegům starostům, kteří 
dosud školku v obci nemají a uvažují o 
jejím postavení?
Rád bych na ně apeloval, ať s výstavbou neotá-
lejí, protože přes všechny problémy, které při 
vzniku vyvstaly, mateřinka výrazným způso-
bem pozvedla společenský život v obci. Důka-
zem toho jsou například i tři nová družstva 
mladých hasičů.

Díky za rozhovor. 
Ať se dětem v nové školce líbí!
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Pane starosto, jak dlouho hrajete 
v kapele Volant? 
V kapele Volant hraji již 20 let. Do kapely jsem 
nastoupil o pět let později než zakládající čle-
nové.

Jaká je vaše role v kapele?
Hraji na saxofon, dělám druhý zpěv a občas 
textuji. 

Kapela Volant je dnes známá, oblíbená, 
má fanoušky nejen v Pardubicích, 
za ta léta jste si je získali po celé republice. 
Jak často koncertujete? 
Hrajeme odhadem 50 koncertů do roka. Kdyby-
chom chtěli, mohli bychom hrát i více. Některá 
pozvání odmítáme, abychom mohli být s rodi-
nou a hlavně s dětmi.

Punk je nejen hudební žánr, je to i životní 
styl. V angličtině znamená slovo punk 
„výtržník“. Jste také „výtržník“ v tomto 
slova smyslu? Jak se to projevuje? 
Podle mého názoru kapelu Volant zařadili do 
škatulky punk fanoušci a kritici. Výtržníci už 
určitě nejsme (smích). Pro mě osobně je slovo 
punk spíše symbolem svobody.

Když se řekne pan starosta, ve většině lidí 
to možná vyvolá představu seriózního 
pána v saku. Nabouráváte tuto představu? 
Chodíte na úřad v saku?
Do představ ostatních lidí nevidím, ale v saku 
na úřad nechodím. Jsme malá vesnice a mys-
lím, že by bylo podezřelé přijít v saku na úřad, 
když se zrovna nekoná nějaká významná udá-
lost. Zároveň si myslím, že v současné době se 
již nedá posuzovat serióznost podle oblečení. 
Všichni si asi vybavíme celou řadu neserióz-
ních lidí oblečených v saku.

Jak lze skloubit hraní v kapele se starosto-
váním? 
Snažím se tyto dvě věci neslučovat, pak zbývá 
jen vše časově sladit. Hraní v kapele je zábava 

Starosta pankáč: Pro mě osobně je
slovo punk spíše symbolem svobody 
Zdeněk Mašek je neuvolněný starosta obce Uhersko v Pardubickém kraji. Ve 
svém zaměstnání je vedoucím chráněné dílny, která sídlí v Pardubicích. Ve svém 
volném čase je muzikantem. A ne ledajakým. Je totiž členem v Česku velmi oblí-
bené punkové kapely Volant, se kterou odehraje i 50 koncertů ročně.

Uvolněný či neuvolněný? Co jsou to vlastně za lidi? 
Uvolněný starosta obce je pro výkon funkce uvolněn ze „svého“ zaměstnání, funkci starosty tedy vykonává na plný 
úvazek. Neuvolněný starosta není pro výkon své funkce uvolněn ze svého zaměstnání, tuto funkci tak vykonává sou-
běžně se svým zaměstnáním. Co jsou ti starostové vlastně za lidi? A jaké mají někdy neobvyklé profese či koníčky?

Seriál

a odreagování. Starostování je na druhém kon-
ci hřiště. Politicky nemám žádné ambice, takže 
ani ortodoxním fanouškům by nemělo mé 
současné starostování vadit. Po moci netou-
žím, spíše se snažím obci pomoci.

Odkdy jste starostou Uherska?
Starostu dělám první volební období, tedy od 
roku 2018.

Proč jste se na starostování dal?
Na obci jsem působil dříve jako zastupitel, pak 
jako místostarosta, nyní jako starosta. U mě to 
nebylo ani tak o touze stát se starostou, šlo spí-
še o postupný vývoj situace. Jde o to, že na ma-
lých obcích se do zastupitelstva nikdo moc ne-
hrne, a tak postupem času, pokud vám lidé vě-
ří a daří se obec rozvíjet, spadnete do toho, ani 
nevíte jak. Mimo jiné je pak vaším úkolem se-
hnat do zastupitelstva schopné mladé lidi, 
kteří chtějí pozitivně ovlivnit chod obce a pře-
vzít pomyslnou štafetu. Myslím si, že jde jen 
o chuť pro obec něco udělat. Na pozici nezále-
ží, pokud je v zastupitelstvu dobrá parta lidí, 
která ví, že jenom nadávat nestačí.

Baví vás tato práce? Jak ji dnes s odstupem 
let, kdy jste v této funkci, hodnotíte?
Každá mince má dvě strany. Baví mě být u zro-
du nových projektů, ale zároveň mě nebaví ne-
konečné papírování a administrace. Ve funkci 
jsem krátce na to, abych si troufnul ji hodnotit.
 
S vámi je to ale ještě zajímavější. Jste neu-
volněný starosta a pracujete jako vedoucí 
chráněné dílny, která sídlí v Pardubicích. 
Svou předchozí otázku tedy rozšiřuji. 
Jak lze skloubit hraní v kapele se starosto-
váním a vedením takové dílny? 
Máte pravdu, že je to časově náročné, ale odpo-
věď je jednoduchá. Je důležité mít kolem sebe 
v práci, na úřadě i v kapele schopné a tolerant-
ní kolegy, se kterými si v časové tísni vyhovíme 
a na které se mohu spolehnout. Myslím si, že 
mám velké štěstí na lidi, se kterými spolupra-
cuji. A patří jim za to velké poděkování.

Kolik lidí ve vaší dílně pracuje?
V chráněné dílně pracuje v současné době 14 lidí.

Ale vraťme se ke starostování. 
Jak vnímáte roli neuvolněných starostů? 
Je to něco za něco. Na jedné straně jsem v běžné 
práci, která mi dává smysl, pro obec jsem levněj-
ší pracovní síla. Na druhou stranu mohu obci vě-
novat méně času, než bych si představoval. Dle 
mého názoru může být neuvolněný starosta jen 
na malých obcích, aby se vše dalo zvládnout.

Budete kandidovat 
i v nadcházejících volbách?
Ano, kandidovat budu i v případě, že bych ne-
dělal starostu.

Proč?
Rád bych dokončil projekty, kterým jsem věno-
val čas a které se nestihnou do konce volební-
ho období dokončit. 

Co zásadního se v obci za vašeho 
působení změnilo? 
Žádné zásadní změny v obci se během mého 
působení nestaly. Sháníme dotace, budujeme, 
rozvíjíme a udržujeme chod obce. Toto je dotaz 
spíše pro občany. Sám trpím provozní slepotou.

Co obci Uhersko chybí?
Obci Uhersko chybí např. záložní zdroj pitné 
vody, hospoda či víceúčelové sportovní hřiště.

Co chystáte v současné době? 
V současné době opravujeme rybníky, chystá-
me se vybudovat sportovní hřiště, rozšířit škol-
ku, zvýšit kapacitu ČOV. A chceme řešit úspor-
nější způsob vytápění v obecních budovách.

Tak ať se vám daří ve všem, co děláte. 
Díky za rozhovor!

Marie Šuláková
Autorka fotografie: Šárka Rusnáková
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Elektrické vozy jsou ekologické a hospodárné, to ví jistě každý. Záro-
veň jsou jednoduché na údržbu a servis, pohodlné a s výbornými jízd-
ními vlastnostmi. Je zde ale spousta dalších otázek, které si zájemci 
o elektrický vůz kladou. Je dostatek míst pro nabíjení těchto vozů? Postaví 
se v budoucnu nové nabíjecí stanice? Proč jsou elektromobily dražší než vozy 
se spalovacím motorem? Mohu na elektromobil získat nějakou dotaci? 

Na všechny tyto otázky odpovíme, navíc představíme i možnosti 
nabíjení spolu s budoucností automobilového sektoru a možnosti fi-
nančních podpor na elektromobilitu.

Nabíjení a infrastruktura nabíjecích stanic
Možností, jak nabíjet elektrický vůz, je hodně. Můžete tak činit jedno-
duše z pohodlí domova či přímo na pracovišti. Získat vlastní nabíjecí 
stanici je snadné. ŠKODA AUTO nabízí při koupi elektrického vozu 
k dokoupení vlastní nabíjecí stanici, tzv. wallbox ŠKODA iV Charger. 
Spolu s wallboxem si v rámci výhodných balíčků můžete pořídit rov-
něž instalaci této nabíječky, což provede autorizovaný partner na vámi 
vybraném místě. Takto nabíjíte na pravidelně navštěvovaném místě. 

Co když ale vyrazíte někam dál a vůz bude třeba nabít během 
služební cesty nebo na dovolené? V České republice se v současnos-
ti nachází již poměrně široká síť nabíjecích stanic. ŠKODA AUTO je 
společně s energetickými společnostmi v dnešní době hlavním prů-

kopníkem elektromobility v České republice a do budoucna počítá 
s výrazným rozšiřováním nabíjecích stanic po celém našem území. 
Nabíjecí stanice najdete na parkovištích, v nákupních centrech, u va-
šich oblíbených turistických míst či ve vzdálenosti pár kilometrů od 
hlavních tahů. Toto je již zcela běžný fenomén na našich silnicích 
a vůz tak bude možné nabít na každém rohu. Pro veškeré informace 
o nabíjení vozu a o elektromobilech navštivte nejbližšího obchod-
ního partnera ŠKODA AUTO nebo se podívejte na webové stránky: 
https://www.skoda-auto.cz/emobilita/skoda-emobilita.

Ceny elektromobilů a příspěvky na váš vůz
Mezi lidmi panuje mýtus, že elektromobily jsou příliš drahé. Proč jsou 
elektromobily dražší než vozy se spalovacím motorem? Mohu získat na svůj 
vůz příspěvek či dotaci?

Nejdražší součástí elektromobilu jsou jeho baterie. S jejich ros-
toucí výrobou se však ceny postupně snižují. Navíc při provozu elekt-
romobilu dosahujete úspor – elektřina potřebná k provozu je zpravi-
dla levnější než odpovídající množství benzinu či nafty a vozy jsou 
méně náročné na servis. ŠKODA ENYAQ iV je rovněž již v základních 
verzích velice dobře vybavená. S elektromobilem máte možnost vyu-
žívat mnohá zvýhodnění, jakými jsou jízda po dálnici bez dálniční 
známky či zvýhodněné parkování v rezidentských lokalitách měst.

A dotace či příspěvky?
Česká republika ještě donedávna nebyla velkým průkopníkem v ob-
lasti podpory zájemců o elektromobil. To se však nyní mění. Mezi le-
ty 2021–2027 bude k dispozici hned několik dotačních programů, jež 
umožní zakoupit výhodněji elektromobil, nabíjecí stanici apod. Tyto 
dotace budou určeny především pro firmy a také obce a kraje. Detai-
ly ohledně dotací se dozvíme letos na podzim 2021.

Informace ohledně dotací na elektromobily naleznete na strán-
kách Ministerstva životního prostředí:

https://www.mzp.cz/cz/search?query=elektromobilita

Přemýšlíte o koupi elektrického vozu?

https://www.skoda-auto.cz/emobilita/skoda-emobilita
https://lepsiskola.eduin.cz/

