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rostů tak, aby byla započítávána pouze v pra-
covní dny (nikoli soboty a neděle), s počtem 
pěti týdnů dovolené ročně. Ve výčtu požadav-
ků je rovněž automatické přiznání 13. platu 
starostům obcí s možností přiznání 14. platu 
po schválení zastupitelstvem obce.

Na čem se shodli?
Představitelé ministerstva na schůzce s Petrem 
Haladou připustili, že je třeba pracovat s aktu-
álními daty, neboť se v současné době vychází 
z téměř 20 let starých analýz. Shodli se na zru-
šení dovolené o sobotách a nedělích i na přidá-
ní jednoho týdne dovolené. Petr Vokáč a Miro-
slav Veselý souhlasili také se zavedením povin-
nosti obce zřídit uvolněným starostům zákonné 
pojištění. Automatická valorizace by podle nich 
ale znamenala zásah do zákona o  obcích, nic-
méně i tímto bodem se rezort bude zabývat 
a kvůli některým návrhům SMS ČR dojde k jeho 
změně. „Ministerstvo přislíbilo, že na základě naše-
ho návrhu připraví znění, nad jehož obsahem se se-
jdeme znovu na konci roku,“ 
uvedl Petr Halada.

Adéla Palíšková
legislativní analytička 

SMS ČR
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TémaTAK SE DRŽTE! BUDE TO JÍZDA
Každá krize, ať už celospolečenská, nebo osobní, nás nutí dělat rozhod-
nutí. A také nás přiměje projevit se. Velmi patrné to bývá na sociálních 
sítích. Pokud máte sílu „to“ číst, víte, o čem mluvím. Výrazně se to uká-
zalo v době pandemie covidu, společnost rozdělilo a stále rozděluje té-
ma očkování, válka na Ukrajině i současné protivládní demonstrace. 
Vznikly dva silné a hlasité tábory, a kdyby nám to někdo před pár lety 
povídal, nevěřili bychom, že jednou rozdělí i naše přátele a příbuzné. 
Je tu také skupina tichých nebo méně hlasitých pozorovatelů, kteří 
sice nejsou bez názoru, ale nemají chuť se pouštět do vyčerpávajících 
hádek provázených napadáním a vzájemným osočováním. 

I mnohé z vás, kteří jste se právě stali starosty znovu nebo vůbec 
poprvé, přiměla možná k rozhodnutí kandidovat krize, ať už jste ji 
spatřovali v konání dosavadního vedení vaší obce, v útocích opozice, 
nebo v hrozbě, že obec zůstane zcela bez vedení, resp. že ji povede až 
do nových voleb ministerský úředník, což vždy znamená utlumení 
rozvoje. A takových je letos po volbách celkem 11. To není ve srovnání 
s  minulými volbami tak zlé. Horší je letos celkový úbytek zájemců 
o  členství v zastupitelstvu, jak uvádí ve svém ohlédnutí legislativní 
analytik Dominik Hrubý. Starostové často poukazují na to, že v komu-
nálních volbách nejde o žádnou politiku, pouze o to, aby se obec roz-
víjela a obyvatelé byli spokojení. Dlouholetý starosta obce Vysočina 
v Pardubickém kraji Tomáš Dubský má ale za to, že kampaň na venko-
vě hrubne a začíná se podobat celostátním volbám. Také to tak vidíte?

Jednou z mnoha výhod členství ve Sdružení místních samospráv ČR 
je dostupnost aktuálních informací o všem, co právě starostové potřebu-
jí vědět, například prostřednictvím týdenního newsletteru Starostův in-
foservis. Také možnost účastnit se setkávání starostů jak v jednotlivých 
krajích, tak i napříč republikou. A v neposlední řadě je zde i možnost se-
znamovat se s příklady dobré praxe. To všechno se pravidelně objevuje 
i na stránkách zpravodaje SMSKA, měsíčníku Sdružení místních samo-
správ ČR, jehož mimořádné vydání tentokrát doputovalo do všech obcí, 
bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy SMS ČR. SMS ČR aktuálně 
sdružuje 2 152 obcí a 15 organizací, a protože těch výhod a členských bo-
nusů je celá řada, rozhodli jsme se vám je v tomto mimořádném povo-
lebním vydání připomenout nebo představit, abyste byli v obraze.  

Vnést do současné rozjitřené doby klid, dobrou vůli, toleranci, 
schopnost naslouchat, také odvahu a rozhodnost, to vše by teď potře-
bovala asi nejvíc společnost i od znovuzvolených a nově zvolených sta-
rostek a starostů. Věřím, že občané rozhodli dobře. Dovolím si vám 
všem za celé sdružení na tomto místě gratulovat ke zvolení a ze srdce 
přát mnoho pozitivní energie a dobrých lidí v tý-
mu, kteří vás podpoří i podrží. Od nás už podporu 
máte. SMS ČR totiž kope za všech okolností za 
vás. Tak se držte. Bude to jízda! A šetřete silami.

Marie Machačová,
šéfredaktorka

Editorial

Odměňování starostů a zastupitelů se musí změnit. 
SMS ČR o tom jednalo na Ministerstvu vnitra
Ministerstvo vnitra připraví novou metodiku k odměňování starostů a zastupitelů, kterým se za poslední tři roky 
nezvýšily platy. Na nedávném setkání s místopředsedou SMS ČR Petrem Haladou to přislíbili náměstek ministra 
Petr Vokáč a ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Miroslav Veselý.  
Pracovní skupina pro financování samospráv 
pověřila svého předsedu Petra Haladu, aby na 
ministerstvu osobně projednal aktuální situaci 
ohledně odměňování uvolněných a neuvolně-
ných členů zastupitelstev obcí, jimž se za uply-
nulé tři roky finanční odměny žádným způso-
bem nezvýšily. Stalo se tak v reakci na oficiální 
dopis, který SMS ČR ministerstvu zaslalo v do-
bě před komunálními volbami. V dopise sdru-
žení mimo jiné připomnělo, že zatímco v mi-
nulém roce došlo k navýšení platů všech stát-
ních zaměstnanců, včetně poslanců a senátorů, 
na starosty i zastupitele se zapomnělo. SMS ČR 
dlouhodobě a opakovaně upozorňuje na nut-
nost revize poddimenzovaných odměn uvol-

něných i neuvolněných starostů. „Ve složitých si-
tuacích to přitom byli právě starostové, kdo často 
zajišťovali krizový management, řešili ve svých ob-
cích služby nad rámec během covidových opatření, 
karantén atd.,“ uvádí se v dopise. 

Co SMS ČR požadovalo? 
V dopise SMS ČR dále požadovalo, aby se od 
1. ledna příštího roku navýšily odměny zastu-
pitelů obcí o 19 procent, přiznání sociálního 
a zdravotního pojištění neuvolněným zastupi-
telům, zavedení zákonného pojištění starostů, 
dále automatickou roční valorizaci odměn za-
stupitelů, přepracování výpočtu dovolené sta-

Aktuálně



Seminář, jenž se konal pod záštitou Státního ze-
mědělského intervenčního fondu, přilákal bez-
mála 80 účastníků. Akce se setkala se skvělým 
ohlasem, což krajské manažerky SMS ČR Mar-
celu Porvazníkovou a Ivu Šimoníkovou potěšilo. 
Den nabitý informacemi zakončili účastníci se-
mináře exkurzí v prostorách Hanácké kyselky, 
kde ochutnali minerální vodu přímo z vrtů. red

Ceny energií, odpadová problematika či digitální technické mapy byly tématem semináře Nápady a aktuality pro ži-
vý venkov, který uspořádaly krajské manažerky Olomouckého a Zlínského kraje ve čtvrtek 8. září v Horní Moštěnici 
na Přerovsku.
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SMS ČR vyjednalo obcím zvýšení
paušálního příspěvku za provoz pošty Partner
Obcím, které provozují poštu Partner, zvýší Česká pošta 
paušální příspěvek a zdvojnásobí odměnu za transakci. Po 
sérii jednání, jež po dva roky iniciovalo SMS ČR, to v úterý 
4. října sdělili předsedkyni sdružení Elišce Olšákové zá-
stupci České pošty, s. p., ředitel divize státní poštovní služ-
by Miroslav Štěpán a vedoucí týmu Optimalizace a rozvoj 
Pobočkové sítě Boris Šlosar.

Výsledkem jednání je navýšení paušálního příspěvku až o 1 200 korun 
měsíčně a zdvojnásobení odměny za transakci o 100 procent, konkrét-
ně z původních tří na šest korun za položku. Další zvýhodnění se týká 
provozovatelů dvou a více poboček pošt Partner. K poslední úpravě 
příspěvku na provozování pošt Partner došlo v dubnu roku 2018. Více 
se o tomto tématu dočtete v listopadovém čísle SMSKY. red

S digitálními technickými mapami vám SMS ČR pomůže
Obce musí už příští rok splnit svou zákonnou povinnost při přípravě digitálních technických map v jednotlivých krajích. 
Vyhovět tomuto požadavku bude především pro menší obce náročné. SMS ČR je připravené s tím obcím pomoci. 

„Budeme se podílet na vytvoření softwarového nástroje, který obcím zásadním způsobem usnadní předávání dat pro tvorbu digitálních technických map. Obcím 
plánujeme nabídnout i služby pro editování zadávaných údajů, pokud tuto činnost nebudou schopny pokrýt vlastními kapacitami. Pro samosprávy připravíme 
rovněž vzdělávací aktivity a metodickou podporu,“ říká předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková.

Na vzdělávací aktivity zvou krajští manažeři. Jejich pozvánky s termíny a místy konání naleznete v krajské sekci článků Co pro vás chystáme. red

Seminář v Horní Moštěnici se zaměřil na ceny energií i na odpady

Aktuálně

SMS ČR se zapojilo do konference s názvem „VIZE O mrtvých jako strategický cíl“, kterou na půdě Poslanecké sněmovny uspořádal 22. září poslanec 
Martin Exner s Platformou VIZE O. V odpolední panelové diskusi vystoupila se svým příspěvkem k bezpečnosti dopravy v obcích také legislativní 
analytička SMS ČR Adéla Palíšková. Zmínila potřebu obchvatů, nutnost častěji měřit rychlost v obcích a nebezpečných úsecích, ale také projekt 
SMS ČR „Je čas zazářit“, v rámci kterého byly do více než 600 obcí v ČR bezplatně distribuovány reflexní prvky. Cílem konference bylo otevřít disku-
zi o efektivitě systému řízení bezpečnosti silničního provozu. Účastníci mimo jiné hovořili o potřebě změn v sankčním systému nebo o roli preven-
ce v systému řízení bezpečnosti silničního provozu. red

Adéla Palíšková zmínila na konferenci k bezpečnosti dopravy
potřebu obchvatů a měření rychlosti v obcích 

https://www.facebook.com/eliska.olsakovaSTAN/?__cft__%5b0%5d=AZUR6OqaySa-02z7aIbSw3ClXh1Gy9y9lJfT2Kg6ZQB58VGGW_X2s9QsB077kqfYOhSJHYg_auHaCFWkZRJ-L3RdSv99t7sfvav-LJvs7s66jp438j-4Bdv7CQjWIIMXBvKebTWrGS3_-lDTmJwpCLMht8EGq8PQ4G1VbKfY1BJywCtT90HE5Vc4-uGxZk2NISg&__tn__=kK-R
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V soutěži Komunální projekt roku 2022 uspěly
i členské obce SMS ČR
Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří se stalo Komunálním 
projektem roku 2022. Zvítězilo v letošním silném 8. roční-
ku soutěže, kterou pořádá vydavatelství Profi Press, s. r. o., 
a časopis Moderní obec. Spolupořadatelem je i SMS ČR. 
Bodovaly i členské obce Kamýk nad Vltavou a Slavičín.

Výsledky v devíti různých kategoriích byly vyhlášeny v úterý 13. září 
v Obecním domě. Absolutním vítězem se stalo Kulturní centrum v Kláš-
terci nad Ohří postavené v pasivním standardu podle principu udržitel-
nosti. Vzniklo modernizací a dostavbou původního kulturního domu. 

Nejlepší sociální projekt v ČR 
mají v Kamýku nad Vltavou
Nejlepší sociální projekt v ČR se nachází v Kamýku nad Vltavou. Poro-
ta ocenila přestavbu kulturního domu, bývalé vojenské jídelny, kuchy-
ně a kotelny na multifunkční centrum pro občany (komunitní klubov-
ny, sklad, sociální byty, komunitní dílna, bazárek, bar, sportovní a kul-
turní sál). Cenu převzal starosta Kamýku Petr Halada.

Seminář o komunitní energetice, který ve čtvrtek 22. září uspořádala v Poslanecké sněmovně Eliška Olšáková, znovu 
zvedl zájem o téma i v médiích, jak dokládá například článek na serveru idnes.cz.

„Česká energetika je dnes postavena na principu centralizace, kdy na jedné straně jsou velké elektrárny, které vyrábějí energii, na druhé jsou spotřebitelé, kteří ji 
odebírají,“ vysvětluje předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková. „Pokud se chtějí do trhu zapojit i malí hráči, jako jsou energetické komunity, mají to nesmírně 
obtížné, protože stanovená pravidla s nimi nepočítají,“ dodala. red

Seminář o komunitní energetice zvedl zájem médií 

Chmela vyzdvihl roli SPÚ a zdůraznil nutnost navýšení finanční alokace 
na realizaci KPÚ. „SMS ČR oceňuje záměr ministerstva zemědělství, že bude 
část alokace z Národního plánu obnovy ve výši zhruba 0,5 mld. Kč určena na 
realizaci opatření v souvislosti s KPÚ,“ sdělil ve své prezentaci Chmela.

Obce jsou těmi, kdo KPÚ realizují, čerpají na ně dotace, věnují se bu-
dování společných zařízení, často řeší i následnou péči. Jejich realizace 
není otázkou pár let, ale většinou několika volebních období. Díky KPÚ 
v katastrech obcí vznikají objekty, které nejen zadržují vodu v krajině 
nebo brání větrné erozi, ale tvoří také důležité krajinotvorné prvky.

Na příkladech z praxe bylo mezinárodnímu publiku prezentováno, že 
KPÚ jsou nejen o prostorovém a funkčním uspořádávají pozemků, jejich 
scelení nebo dělení a zabezpečení využití pozemků a vyrovnání jejich 
hranic, ale také o ochraně neobnovitelných zdrojů, jako jsou voda a půda.

red

Tomáš Chmela informoval
o průběhu komplexních pozemkových úprav
O průběhu komplexních pozemkových úprav (KPÚ) na území České republiky informoval v pondělí 12. září na setká-
ní ředitelů národních strategických plánů SZP člen předsednictva SMS ČR a předseda Pracovní skupiny pro strategic-
ký rozvoj Tomáš Chmela.

Aktuálně

Projekt „Česko platí kartou“, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, pomáhá zlepšovat síť platebních terminálů v České republice. Obchodní-
ci, ale i obce mohou díky němu získat platební terminál až na rok zdarma a bez poplatků. Aktuálně je projekt prodloužen až do 31. března 2025. Má ta-
ké podporu od Sdružení místních samospráv ČR. K 1. srpnu bylo v rámci projektu poskytnuto již 23 606 platebních terminálů a 1 872 platebních bran. red

Obce mohou stále žádat o platební terminály zdarma.
Projekt Česko platí kartou pokračuje

Cenu za trvale udržitelný projekt vyhrál Slavičín
Vítězem kategorie Trvale udržitelný projekt roku se stal Slavičín s pro-
jektem Cirkula (cirkulární ekonomika, využití obnovitelných zdrojů 
energie). Starostovi Slavičína Tomáši Chmelovi předala cenu ředitelka 
SMS ČR Jana Přecechtělová.

V soutěži se letos hodnotilo celkem 88 projektů z měst a obcí z celé 
republiky.  red
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V pravidelné rubrice přinášíme otázky a odpovědi z první poradny, kterou pro-
vozuje pro členské obce legislativní oddělení Sdružení místních samospráv ČR. 
Vybíráme pro vás záměrně ta témata, která se samospráv týkají obecně.    

Jak je to s DPČ pro zaměstnance, 
který se stal zastupitelem?
Dotaz:
V obci máme zaměstnance, který pracuje na 
dohodu o pracovní činnosti, a v letošních vol-
bách byl zvolen do zastupitelstva obce. Zastu-
pitelům by dohody o pracovní činnosti mělo 
schvalovat zastupitelstvo. Máme tedy dohodu 
o pracovní činnosti ukončit a schválit jinou? 
Pokud ano, je nutné vše řešit již na ustavují-
cím zasedání? A jak postupovat v období od 
zvolení do schválení dohody zastupitelstvem?

Odpověď:
Podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/200 Sb., 
o obcích, spadá do vyhrazené pravomoci za-
stupitelstva mj. vyslovování souhlasu se vzni-
kem pracovněprávního vztahu mezi obcí a čle-
nem zastupitelstva obce.

V popsaném případě již pracovněprávní 
vztah mezi obcí a zaměstnancem vznikl, a to 
v době, kdy zaměstnanec nebyl členem zastu-
pitelstva obce. Pro pokračování tohoto vztahu 
zákon souhlas zastupitelstva nevyžaduje, ne-
předpokládá ani jeho ukončení ze zákona 
a  nutnost případného vzniku vztahu nového. 

Pracovněprávní vztah nově zvoleného zastu-
pitele tedy není nutné v zastupitelstvu projed-
návat vůbec. 

Uvolněný starosta na plný úvazek: 
Musí začít s výkonem funkce ihned? 
Dotaz:
Musí starosta, kterého zastupitelstvo obce 
zvolí jako uvolněného, začít ihned s výkonem 
funkce „na plný úvazek“? Nebo lze způsob vý-
konu funkce na uvolněný změnit až poté, co 
si jeho zaměstnavatel najde adekvátní ná-
hradu? Pokud ano, jak správně postupovat 
při volbě starosty? Případně lze vykonávat 
uvolněnou funkci a k tomu zaměstnavateli 
vypomoci minimálním úvazkem?

Odpověď:
Výkon funkce starosty obce počíná dnem, kdy 
jej do této funkce zvolí zastupitelstvo. Pokud 
zastupitelstvo zároveň rozhodne, že bude sta-
rosta pro výkon funkce uvolněn, vzniká tímto 
okamžikem právní titul pro uvolnění ze za-
městnání pro výkon funkce.

Od tohoto okamžiku musí zaměstnavatel 
na žádost svého zaměstnance pro výkon této 

veřejné funkce (starosty) uvolnit.  Zákon tedy 
nepředpokládá, že bude funkcionář vykonávat 
pracovní poměr po stanovenou týdenní pra-
covní dobu u svého současného (či jiného) za-
městnavatele v souběhu s uvolněnou funkcí 
starosty obce, přímo mu však nezakazuje uza-
vírat jiné pracovněprávní vztahy.

V popsaném případě je možné, aby zastu-
pitelstvo zvolilo dotyčného do funkce neuvol-
něného starosty obce, a později, až ze strany 
zaměstnavatele dojde k nalezení odpovídající 
náhrady, změnilo způsob výkonu funkce na 
uvolněný.

Zpracoval
Dominik Hrubý

legislativní analytik 
SMS ČR

Obec Třeštice z Kraje Vysočina vyhrála celkové druhé místo a zvítězila v kate-
gorii Cena veřejnosti, kdy o vítězi rozhoduje široká veřejnost svým hlasováním. 

Fotografie – zdroj: www.vesniceroku.cz

Vesnice roku 2022: Samé dobré zprávy
Také v letošním klání soutěže Vesnice roku 2022, která se uskutečnila po dvouleté pauze, bodovaly členské obce SMS 
ČR. Výsledky byly vyhlášeny 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. 

Vesnicí roku 2022 je Kostelní Lhota ze Středočeského kraje
Vítězem a nositelem titulu Vesnice roku 2022 se stala Kostelní Lhota 
ze Středočeského kraje. Druhé místo obsadila obec Třeštice z Kraje 
Vysočina. Na třetím místě se umístila a pomyslné stupně vítězů tak 
uzavřela obec Poniklá z Libereckého kraje. V kategorii Cena veřejnos-
ti, kdy o vítězi rozhodla široká veřejnost svým hlasováním, zvítězila 
obec Třeštice z Kraje Vysočina. Koláčovou cenu za nejlepší domácí ko-
láče pak obdržela obec Zašová ze Zlínského kraje. 

Kostelní Lhota: 
Zdejší kostel patří obci a je místem pro setkávání
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, jenž má obec v názvu i ve znaku, obci 
patří a je zároveň jejím společenským a komunitním centrem. Obec 
kostel citlivě s pomocí sedmi různých dotačních titulů obnovuje. V Kos-
telní Lhotě probíhá ve spolupráci s odborníky dlouhodobá promyšlená 
příprava a  realizace projektů. „Naše vítězství je především ocenění práce 
všech obyvatel obce. To, jak se dokázali semknout, připravit se na hodnotitel-
skou komisi, všechno, co dělají během celého roku, je neskutečné,“ řekl po vy-
hlášení výsledků médiím dojatý starosta Tomáš Drobný, který rovněž 
vyzdvihl bohatý spolkový život v obci i investice za poslední roky, díky 
kterým se v Kostelní Lhotě podařilo zvelebit veřejná prostranství nebo 
školu. V obci žije necelých 900 obyvatel. red

Aktuálně

Střípky z právní poradny

http://www.vesniceroku.cz/


Členská obec Dobrochov z Olomouckého kraje 
získala zlatou medaili v soutěži Entente Flora-
le Europe – Evropská kvetoucí sídla! Letošní 
ceny v této evropské soutěži byly vyhlášeny 
24.  září v maďarském Balatonfüred. Českým 
organizátorem mezinárodní soutěže je Spo-
lečnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. 
(SZKT), garantem české účasti a podporovate-
lem soutěže je Ministerstvo životního prostře-
dí. SMS ČR gratuluje starostovi Miloslavu Kří-
žovi i všem obyvatelům obce. red

Fotografie – zdroj: www.vesniceroku.cz
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Dobrochov z Olomouckého kraje
přivezl zlato z evropské soutěže Entente Florale Europe

Volby 2022: Zájem o členství v zastupitelstvu klesá
Velkou výhodou České republiky je vysoká decentralizace územní samosprávy. Díky tomu mívají ze-
jména obyvatelé venkovských sídel bližší osobní vztah ke své obci i k jejímu vedení, jež mají možnost 
si každé čtyři roky demokraticky zvolit. V posledních dvou čtyřletých cyklech se však prohlubuje problém nízkého zá-
jmu o působení v zastupitelstvu.

Volby se nekonaly v 11 obcích. 
To není tak zlé. Ale…
Částečně pozitivně vyznívá pouze srovnání 
počtu obcí, v nichž nebyl zaregistrován dosta-
tečný počet kandidátů, volby se tam tím pá-
dem vůbec nekonaly a obec bude minimálně 
několik měsíců spravovat správce jmenovaný 
Ministerstvem vnitra. Zatímco v roce 2018 by-
lo v celé ČR takových obcí 17, letos už je jich 
„jen“ 11. S ohledem na hodnoty v řádu jedno-
tek však hraje velkou roli faktor náhody. 
Ostatní čísla, statisticky hodnotnější, bohužel 
ukazují opačný trend.

Být zastupitelem není in
Již v druhých volbách po sobě poklesl celkový 
počet kandidátů do zastupitelstev. Zatímco 
před čtyřmi lety se o mandát zastupitele uchá-

Téma

Přibylo obcí s jednou kandidátkou. 
Občané nemají na výběr
Podobně klesá také celkový počet kandidát-
ních listin – z 25 307 v roce 2014 na letošních 
23 261. S tím souvisí i to, že kontinuálně od 
prvních svobodných voleb v roce 1994 roste 
počet obcí, v nichž je podána pouze jedna 
kandidátka, a občané tak nemohou vybírat 
vedení své obce z více alternativ. Letos bylo 
takových 1 778, což představuje nárůst o více 
než 10 % oproti volbám v roce 2014, kdy jich 
bylo 1 606.

Dominik Hrubý
legislativní analytik 

SMS ČR

Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková poděkovala dopisem všem starostům 
a starostkám členských obcí za jejich práci v uplynulých čtyřech letech.

„Těm z vás, kdo jste se opět postavili do čela své volební kandidátky, přeji hodně spokojených voličů i sil do 
další práce a chci vás ujistit, že SMS ČR bude i nadále starostkám a starostům oporou mimo jiné tím, že bu-
deme vnášet světlo do nejasností vyplývajících z legislativních změn dopadajících na samosprávy a bojo-
vat za oprávněné zájmy samospráv,“ píše v závěru dopisu. Celý text si můžete přečíst zde: https://
www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/dopis-starostum-clenskych-obci-sms-cr-3057cs.html. red

Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková
poděkovala starostům za jejich práci
v uplynulém období

Aktuálně

zelo 216 161 občanů, letos to nakonec bylo pou-
hých 195 214, tedy o téměř 10 % méně. Zájem 
o  kandidaturu v komunálních volbách se tak 
vrátil přibližně na úroveň roku 2002. Vůbec 
nejvíc kandidátů, a to 233 492, se ucházelo 
o přízeň voličů v roce 2014.

http://www.vesniceroku.cz/
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Rozhovor: Kampaň hrubne a spíše se podobá celostátním volbám

Pokud nenajdeme starostu,
bude nám hrozit sloučení s jinou obcí
Obec Líšná na Přerovsku v Olomouckém kraji je bez starostky, která se odstě-
hovala a znovu už nekandidovala. A protože se obyvatelům nepodařilo sesta-
vit jinou kandidátku, vedení obce převzala správkyně dosazená minister-
stvem vnitra. Lidé z Líšné nyní usilovně hledají nového starostu.  
„V obcích, kde se stejně jako u nás na podzim komunální volby neuskutečnily, vyhlásí Ministerstvo vnitra 
termín dodatečný. Pokud opakovaně nesestavíme zastupitelstvo, pak nás správce bude řídit dlouhodobě 
a v krajním případě hrozí sloučení s jinou obcí,“ napsala ve výzvě občanům skupina obyvatel, která se 
nyní snaží spojit síly a najít vhodného kandidáta na starostu. „Máme dostatek šikovných kandidátů 
do zastupitelstva obce, máme velmi mnoho zájemců o aktivní účast ve spolcích, ale nemáme žádného kan-
didáta na uvolněného starostu. To je důvod, proč píšeme tuto otevřenou výzvu,“ uvedli dál ve svém pro-
hlášení s tím, že si chtějí znovu svou obec spravovat sami. red

Obcí, jako je Líšná na Přerovsku, kde se volby kvůli nezájmu kandidovat neuskutečnily, bylo letos celkem 11. To není 
naštěstí tak mnoho. Do letošních komunálních voleb se ale nehrnula ani celá řada stávajících starostů a zejména za-
stupitelů. Starosta obce Vysočina v Pardubickém kraji a místopředseda SMS ČR Tomáš Dubský si myslí, že starostům 
se možná nechce do voleb i kvůli často vyhrocené kampani.  

Proč stávající starostové nekandidovali? 
Přiznám se, že jsem ve svém bezprostředním 
okolí nezaznamenal nějakou velkou nechuť 
kandidovat, spíše se jednalo o případy, kdy už 
starosta odcházel do důchodu apod. Je prav-
da, že se občas objevila obec, kde kandidovalo 
stejné množství kandidátů, jako je zastupite-
lů, a v jedné sousední obci kandidátku nepo-
dali dokonce žádnou, to ale údajně nedopat-
řením a už jsou domluveni na nápravě. 

Co starosty nejvíc štve?
Určitě je nepříjemné hrocení volebních kam-
paní i na relativně malých obcích. Zde to bylo 
vždy o práci pro občany a nyní se dost často 
stává, že vznikají různá uskupení až těsně před 
volbami a vymezují se vůči dosavadnímu za-
stupitelstvu. Celkově si myslím, že kampaň 
hrubne a spíše se podobá celostátním volbám. 
Přitom si myslím, že má každý možnost se do 
práce pro obec zapojit.

Starostové často také uvádějí, že jim vadí 
stále komplikovanější administrativa. 
Třeba starosta Jiřetína pod Bukovou, který 
je ve funkci už 30 let, uvedl pro rozhovor 
v minulém čísle SMSKY, že zatímco na 
počátku měl jako starosta často triviální 
kompetence, dnes je trvale jednou nohou 
v kriminále za celou řadu často nesmysl-
ných povinností. Má pravdu?
Nemohu posuzovat 30 let, sám jsem nyní za-
hájil 15. rok ve funkci. Úřad má být co nejblíže 
lidem, i když občas vykonává agendu pouze 
několikrát do roka (CZECH POINT). Na vině 
může být i větší tlak na nejrůznější kontroly 
a revize, který samozřejmě stoupá s tím, jak se 
rozšiřuje obecní majetek. Tím mám na mysli 
třeba dětská hřiště a sportoviště. 

Mohou být důvodem i platy starostů, 
které se (na rozdíl od ostatních platů) 
za tři roky nezvýšily?
Zde jste si odpověděla sama. To, že se platy tři 
roky nezvyšovaly, je samozřejmě špatně, a to 
právě i vzhledem k odpovědnosti, kterou sta-
rosta z výkonu své funkce má.

SMS ČR od samého počátku své existence 
vystupuje proti snižování počtu obcí. Proč 
by se měl stávající počet zachovat?
Počet obcí by se určitě snižovat neměl. Obce 
mohou spolupracovat na bázi dobrovolných 
svazků obcí a výrazně může pomoci i ORP, ale 

vždy je důležitá dobrovolnost. Významnou 
úlohu v území mohou sehrát i místní akční 
skupiny. Jak jsem se sám mohl přesvědčit dí-
ky možnosti být členem hodnotitelské komi-
se soutěže Vesnice roku v našem kraji. Každá 
obec je originál, každá má svoje specifikum. 
A to by mělo být zachováno. Právo na samo-
správu je důležité a nemělo by se přistupovat 
k podobným diskuzím.  

Co by se tedy mělo změnit především?
Především vztah k obcím „ze shora“. Obce 
musí být pro ostatní orgány rovnocenným 
partnerem. 

Rozhovor vedla Marie Machačová



Uplynulé volební období v SMS ČR 
Také jste se před volbami ohlíželi, co se ve vašich obcích za uplynulé volební období podařilo? Ať už jste znovuzvo-
lení nebo nově zvolení starostové, jistě nám dáte zapravdu, že vždycky je třeba navázat na to, co se podařilo. 
I my se tedy ohlížíme. A rozhodli jsme se připomenout jen opravdu nejsilnější mezníky posledních čtyř let. 
O co se v tomto období SMS ČR zejména zasadilo? 

Během první vlny pomáhalo SMS ČR
zajistit starostům informace 
Samosprávy během první vlny koronavirové pandemie opět ukázaly, že jsou funkční a umí si poradit za všech okol-
ností. A SMS ČR stálo od prvních dnů za nimi a snažilo se jim nahradit to, co postrádaly nejvíce. Informace, které vlá-
da zajistit neuměla. Státní orgány poskytovaly informace do území se zpožděním, chaoticky a nepřehledným způso-
bem. Informování nefungovalo, nefunkční, věcně problematicky nastavený a ve vztahu k menším samosprávám dis-
kriminační byl i způsob informování, jenž byl koncepčně založený na preferenci obcí s rozšířenou působností.  

Zavládl všeobecný chaos. 
SMS ČR proto spustilo sérii webinářů
Obce byly vhozeny do vody, aby si poradily, jak 
umí. V počátcích nouzového stavu se jim ne-
dostávalo nejen ochranných prostředků, ale ze 
strany vlády chyběly také základní informace, 
jasné pokyny a koordinace. V reakci na chaotic-
kou situaci spustilo SMS ČR sérii webinářů, pro-
střednictvím kterých předávali nezbytné infor-
mace přední odborníci, s nimiž měli starostové 
také možnost diskutovat o aktuální situaci. 

Ze starostů se přes noc stali 
sociální pracovníci
Země se ocitla v nouzovém stavu, který v novo-
dobé historii obce nezažily. Byli to starostové, 
kdo museli rozhodnout, zda v obci zavřít či ne-
zavřít mateřskou školu, stát na ně „hodil“ po-
vinnost postarat se o seniory, zajistit pro ně 
nákupy, dovoz léků a další základní potřeby, 
později je zaregistrovat na očkování do systé-
mu, který padal, poté je k očkování odvézt, ko- munikovat s nimi, když jejich příbuzní bydleli 

mimo obec a platil zákaz přejezdu přes hrani-
ce okresů.

Některé obce zřizovaly třídy 
pro děti záchranářů
Kvůli zavřeným školám měli někteří rodiče 
problém, kam s dětmi, když nemohli pracovat 
na home office. Některé obce proto zřizovaly 
ve svých školách třídy pro děti záchranářů, ha-
sičů a zdravotníků, přestože byly školy zavře-
né. Diskriminační byla i otevírací doba obcho-
dů pro některé věkové kategorie. Nakonec se 
díky SMS ČR podařilo toto nesmyslné nařízení 
zrušit.

Roušky, dezinfekce, pásky, 
plexiskla, testování…
A připomenout můžeme ještě veřejně pří-
stupná místa, zastávky či prodejny provozova-
né obcí, jež bylo nutné dezinfikovat, dovozy 
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hotových obědů seniorům, lidem v karanténě 
nebo nemocným. Mnohé obce pomáhaly také 
místním podnikatelům zajistit okénkový pro-
dej, aby se služba udržela, a stále dokola se ře-
šily roušky, dezinfekce, pásky, plexiskla, povin-
né testování, vykazování, prokazování, admi-
nistrativa, měření teploty…

Webináře SMS ČR 
v souladu se zákonem
SMS ČR se snažilo webináři alespoň částečně 
pomoci. Sdělovací prostředky sice referovaly 
o  koronavirové krizi pravidelně a důkladně. 
Samosprávy ale potřebovaly i řadu specific-
kých informací, aby dokázaly zajistit chod obcí 
a ochranu svých občanů. To vše samozřejmě 
v souladu se zákonem. 

Naplno jela 
i krizová poradna SMS ČR
A díky dotazům zasílaným do krizové poradny 
SMS ČR se měnila i usnesení vlády. Krizová po-
radna fungovala nad rámec klasické a školní 
poradny a odpovědi na dotazy vypracovávali 
nejen členové legislativního týmu, ale i exter-
ní právníci a advokáti. Fungovala i pro nečlen-
ské obce. SMS ČR nabízelo také konkrétní po-
moc prostřednictvím webu Portál zastupitele, 
kde bylo možné dozvědět se více o způsobu ši-
tí roušek, výrobě dezinfekce a různých způso-
bech spolupráce, která se v tom čase jevila ja-
ko jediná možná a naprosto nezbytná. 

Sledovanost webinářů 
byla značná
SMS ČR zahřála u srdce nejen sledovanost 
webinářů, ale i četné děkovné ohlasy starostek 
a starostů. Hosty webinářů byli nejen odbor-
níci, ale i  starostové, kterých se daná témata 
palčivě dotýkala, rovněž i známé osobnosti 
z  veřejného kulturního či duchovního života, 
jež posluchače v nelehké době povzbuzovaly 
a podporovaly.

Rekapitulace
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Kvůli kompenzačnímu bonusu
zorganizovalo SMS ČR demonstraci starostů 
Starostové zvládli nouzový stav a vláda se jim za to „neodměnila“ poděkováním a podporou, ale škrtnutím příjmů, 
místo aby našla peníze na bonusy živnostníkům výhradně ve státním rozpočtu. Miliardy na pomoc podnikatelům 
chtěl vzít stát obcím, které o tom ani nevěděly. V médiích se střídali starostové i hejtmani, kterých se novináři ptali, 
o kolik peněz přijdou a jaké investice se kvůli tomu zbrzdí. Svůj boj nakonec vyhráli. Sněmovna schválila daňový ba-
líček, díky kterému dostaly obce ze státního rozpočtu 1200 korun na občana. 

Na Malostranské náměstí se sjeli 
starostové z celé republiky
Senátní návrh schválili v úterý 16. června 2020 
poslanci. Peníze měly být kompenzací za bo-
nus pro OSVČ, který byl hrazen z rozpočtového 
určení daní, tedy i z peněz obcí a krajů. Za při-
jetí senátního návrhu demonstrovalo na Ma-
lostranském náměstí kolem 200 zástupců ob-
cí z celé republiky. Apelovali na sněmovnu, 
aby návrh podpořila. Akci zorganizovalo Sdru-
žení místních samospráv ČR společně se Spol-
kem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst 
a obcí ČR.

Starostové měli nakonec důvod 
k radosti!
Starostky a starostové s vlajkami svých obcí vy-
slali z Malostranského náměstí zákonodárcům 
jasný vzkaz. „Věříme, že nás do oken malostran-
ských paláců bylo slyšet,“ uvedl tehdejší předse-

Mezi obce postižené tornádem
rozdělilo SMS ČR téměř 50 milionů korun
Za posledních 37 let nejtragičtější tornádo v Evropě řádilo ve čtvrtek 24. června 2021 večer na jihu Moravy a nad ús-
teckou obcí Stebno. Vyžádalo si šest životů, desítky zraněných, poničilo stovky domů. Tornádo, které podle meteoro-
logů odpovídalo síle F4, zdevastovalo několik vesnic, úplná zkáza nebo nucená demolice postihla více než stovku do-
mů. Nejvíce zasažené byly obce Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku, 
značné škody napáchal živel i v hodonínské části Pánov.

Aby byla pomoc skutečně účinná, 
musí být koordinovaná a adresná
Kde jsou obce, samosprávy, kde je nouze a po-
třeba pomáhat, tam nikdy nechybí ani Sdruže-
ní místních samospráv ČR, které bezprostřed-
ně po katastrofické události přišlo s  progra-

mem pomoci nazvaným Obec obci. Společně 
s Českou spořitelnou zřídilo pro každou zasa-
ženou obec transparentní účet. Díky progra-
mu se tak podařilo vybrat bezmála 50 milionů 
korun. 

„Práva k nakládání s transparentními účty, na 
nichž se během léta 2021 shromažďovala finanční 

pomoc od stovek obcí z celé ČR, jsme postiženým 
obcím předali na začátku října 2021,“ uvedla 
předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková s tím, že 
celkem se podařilo získat 49 837 317 Kč, které 
mohly obce využít na řešení škod způsobe-
ných živelnou katastrofou dle svého vlastního 
uvážení, podle priorit každé z nich.

da SMS ČR Stanislav Polčák. „Shromáždění orga-
nizujeme, protože víme, že samosprávy si další roz-
počtovou dietu už nemohou dovolit!“ zaznělo dále 
z pódia. Protikrizový daňový balíček schválila 
sněmovna většinou 179  hlasů, a to i  včetně po-
změňovacího návrhu Senátu, který obcím a měs-
tům rychle nahradil výpadek příjmů způsobený 
vládním zákonem o kompenzačním bonusu.

SMS ČR podpořilo také petici 
Starostové proti úhradě „25“ 
z rozpočtů obcí a krajů
Svým podpisem vyjadřovali starostové nesou-
hlas s tím, aby se kompenzační bonus pro 
OSVČ vyplácel dle návrhu zákona č. 159/2020 Sb., 
formou vratky daně z příjmu fyzických osob ze 
závislé činnosti, a hradil se ve výši cca 25 % 
z rozpočtů obcí. „Pokud Vláda ČR navrhuje kom-
penzační bonusy, měla by je krýt ze státního roz-
počtu, a ne z obecních a krajských rozpočtů. Pokud 
Vláda ČR vyzývá obce a kraje k investicím, nemůže 

jim vlastními opatřeními snižovat daňové příjmy 
a investice tak ohrožovat,“ uvádělo se mimo jiné 
v petici. 

Během druhé vlny koronakrize se 
historie zopakovala a SMS ČR opět
řešilo navrácení financí samosprávám
Při druhé vlně již SMS ČR apelovalo na vládu, 
aby neopakovala nešvary z jara, také aby v zá-
jmu lepší informovanosti samospráv podpoři-
la přijetí novely zákona o ochraně veřejného 
zdraví, která vznikla na základě poslanecké 
iniciativy a k níž se dosavadní ministr zdravot-
nictví stavěl spíše zdrženlivě.  Sdružení rovněž 
požadovalo, aby členy Ústředního krizového 
štábu (ÚKŠ) svolaného kvůli vývoji pandemie 
byli i zástupci obcí nominovaní obecními sva-
zy. Novým členem se pak stal starosta Dolních 
Břežan Věslav Michalik, který v pracovním or-
gánu české vlády zastupoval právě Sdružení 
místních samospráv ČR.

Rekapitulace
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Pozdě, ale přece… Boj za návrat rozumu
do zákona o střetu zájmů má vítězný konec
Pod číslem 180/2022 Sb. nabyla 1. července 2022 účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která přejala drtivou vět-
šinu požadavků, jež vznášelo SMS ČR. Neuvolnění místostarostové a radní menších obcí kvůli ní podávali letos 
v červnu oznámení podle zákona o střetu zájmů naposled, novela totiž tyto funkcionáře z působnosti zákona vyjí-
má. Do oznámení ostatních veřejných funkcionářů bude nadále možné v souladu s nálezem Ústavního soudu z ro-
ku 2020 nahlížet pouze na žádost. 

Problematická novela č. 14/2017 Sb., která 
změnila tehdejší praxi nahlížení do oznámení 
o majetku veřejných funkcionářů na základě 
písemné žádosti obecnímu úřadu na možnost 
anonymního nahlížení online prostřednictvím 
centrálního registru, byla schválena na konci 
roku 2016. V roce 2018 se změnil rozsah zveřej-
ňovaných údajů, znovu zavést nahlížení na žá-
dost se však nepodařilo.

Pod peticí „Za návrat rozumu do 
zákona o střetu zájmů“ 
bylo téměř 1000 podpisů
SMS ČR od počátku proti změně protestovalo 
a poukazovalo na její rozpor především s ústav-
ně zaručeným právem na soukromí. U předsta-
vitelů obcí samotných vzbudila změna velký 
odpor, který u mnohých vedl k odmítání podá-
vání oznámení nebo k rozhodnutí neucházet 
se ve volbách v roce 2018 o své funkce. Petici 
„Za návrat rozumu do zákona o střetu zájmů“ 
podepsalo v roce 2020 téměř tisíc zástupců 
měst a obcí.

ÚS: Plošné a anonymní nahlížení do 
podaných oznámení je protiústavní 
Skupina senátorů ve spolupráci se SMS ČR po-
dala k Ústavnímu soudu (ÚS) návrh na zrušení 
předmětných pasáží. Ten v únoru 2020 ve 
svém nálezu prohlásil plošné anonymní nahlí-
žení do podaných oznámení za protiústavní 
a ustanovení zrušil.

Skupina poslanců včetně členky předsed-
nictva SMS ČR Věry Kovářové předložila již 
v minulém volebním období v Poslanecké sně-
movně návrh novely zákona o střetu zájmů, 
který měl na nález ÚS reagovat. Návrh se však 
nepodařilo do konce volebního období pro-
jednat.

Pozdě, ale přece… 
Po peripetiích s projednáváním širšího vládní-
ho návrhu byl až v současném volebním obdo-
bí návrh skupiny opozičních poslanců schvá-
len. Kopíruje návrh z minulého volebního ob-
dobí – zavádí nahlížení na základě žádosti 
řádně identifikovaného žadatele a vyjímá z ka-
tegorie veřejných funkcionářů neuvolněné mís-
tostarosty na obcích I. typu a neuvolněné radní 

na obcích I. a II. typu. Zároveň stanoví, že veške-
ré údaje z registru oznámení mohou být použi-
ty pouze za účelem zjištění případného poru-
šení povinností veřejného funkcionáře (nikoliv 
tedy např. pro samoúčelné vyvolávání závisti 
mezi spoluobčany).

Ve Sbírce zákonů ho najdete jako 
zákon č. 180/2022 Sb.
Návrh prošel v 1. čtení Poslaneckou sněmov-
nou, poté Senátem, podepsal ho prezident 
a  27. června byl ve Sbírce zákonů publikován 
jako zákon č. 180/2022 Sb. Účinnosti tento zá-
kon nabyl vzápětí – 1. července. Rok 2022 byl 
tedy tím posledním, kdy neuvolnění místosta-
rostové a radní menších obcí podávali ozná-
mení do registru. Oznámení, která tito funkci-
onáři dosud podali, musí Ministerstvo sprave-
dlnosti do 60 dnů z registru vymazat. V příštích 
letech už budou z funkcionářů obcí podávat 
oznámení pouze všichni uvolnění zastupitelé 
a neuvolnění starostové. 

SMS ČR: Je to náš velký úspěch!
Ačkoliv změny měly ideálně přijít o poznání 
dříve, SMS ČR vítá návrat rozumu do zákona 
o  střetu zájmů a vnímá ho jako svůj velký 
úspěch. Pevně doufáme, že jde o krok ke zvrá-
cení neblahého trendu poklesu zájmu o půso-
bení ve vedení obcí.

Zpracovala Marie Machačová ve 
spolupráci s legislativním oddělením SMS ČR

Dalších osm milionů rozdělilo 
SMS ČR mezi pět nepostiženějších
Na konci roku 2021 došlo rovněž k rozdělení 
prostředků z nepojmenovaného účtu, který 
nebyl určen konkrétně žádné z postižených 
obcí. Rada SMS ČR rozhodla, že celková část-
ka ve výši 8 253 369 Kč bude rozdělena mezi 
pět nejpostiženějších obcí: Hrušky, Lužice, 
Moravská Nová Ves, Hodonín a  Mikulčice. 
„Velmi si vážíme velkorysého gesta obcí Kryry, Tý-
nec a Tvrdonice za to, že rozdělení a využití nepo-
jmenovaného účtu ponechaly právě nejponičeněj-
ším obcím,“ uvedla dále Eliška Olšáková, která 
byla s vedením obcí v kontaktu. 

Postižené obce vzkázaly poděkování
„Ráda bych všem tlumočila i jejich díky a  upřím-
nou vděčnost. Jak si jistě umíte představit, všem ob-
cím přišly peníze vhod a vynaložily je na projekty 

obnovy,“ upřesnila tehdy předsedkyně sdruže-
ní, která měla od obdarovaných starostů i po-

drobné zprávy o tom, na co konkrétně pro-
středky využili. 

Rekapitulace
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Stošestka se změnila. Víte jak?
Stošestka, jak mnozí důvěrně přezdívají zákonu o svobodném přístupu k informacím, doznala v důsledku novely 
č. 241/2022 Sb. hned několika změn. V čem tyto změny, z nichž velká část byla vyvolána evropskou směrnicí, spočíva-
jí a jak se mohou dotknout obcí? 

Téměř padesát změnových bodů, které novela 
přináší, působí impozantním dojmem, ale vý-
raznější pozornost má smysl věnovat jen něko-
lika z nich, a to zejména v prostředí menších 
obcí. Ty například nebude tak často trápit legis-
lativní zakotvení veřejného podniku jakožto 
nové kategorie povinného subjektu, neboť 
v jejich prostředí bude výskyt tohoto typu insti-
tucí výjimečný, a také povinnost zveřejňovat 
v  podobě otevřených dat tzv. dynamická data 
dojde uplatnění spíše zřídka. Naopak nová 
úprava poskytování informací o příjmech fyzic-
kých osob nebo řešení situací, které jsou proje-
vem zneužití práva na informace, jsou i pro ty 
nejmenší samosprávy změnami důležitými.

Poskytování informací o příjmech 
se v řadě případů neobejde bez testu 
proporcionality
Úprava poskytování informací o příjmech fy-
zických osob, kterou najdeme v § 8c a která vy-
chází z judikatury Ústavního soudu, výslovně 
definuje, jaké informace a v jakých případech 
jsou poskytovány. Povinný subjekt tak na zá-
kladě tohoto ustanovení bez dalšího poskytne 
informaci o výši příjmu vymezených kategorií 
osob, mezi které patří například veřejní funk-
cionáři ve smyslu zákona o střetu zájmů.

V případě nevymezených kategorií osob pak 
zákon podmiňuje poskytnutí informace o jejich 
příjmech tím, že žadatel na něm prokáže veřej-
ný zájem a tento veřejný zájem v  jednotlivém 
případě současně převažuje nad zájmem na 
ochraně této informace. Že je to lehce nejasné? 
To je potřeba bez velkých okolků přiznat, záro-
veň nejde o nic jiného než o test proporcionality, 
kdy poměřujeme nárok na ochranu soukromí 
dotčené osoby a právo veřejnosti na požadova-
nou informaci. V prostředí menších obcí může 
ale toto vážení zájmů působit potíže, a  proto 
nemusí být od věci, když se v případě nejasností 
obrátíte na naše pověřence, kteří jsou schopni 
vám s aplikací stošestky pomoci.

Konečně bylo definováno zneužití 
práva na informace
Nový § 11a je jedním z ustanovení, které byste 
si měli určitě zapamatovat. To proto, že vznikl 
v reakci na požadavky praxe konfrontované žá-
dostmi, jejichž smysl nezřídka zůstával utajen 
i jejich autorům. Ano, řeč je o kverulantech, 
kteří si z podávání infožádostí a obtěžování 
povinných subjektů, mezi nimiž byly hojně za-
stoupeny obce a města, udělali podivný koní-
ček. Přestože teze o zneužívání práva jako dů-
vodu pro odmítnutí takovýchto žádostí v me-
zičase pronikla do judikatury, nyní vidí tuto 
možnost odmítnutí žádosti každý, kdo se do 
zákona podívá. Je to zkrátka „černé na bílém”. 

Ke zneužití může dojít 
i při zasílání velkého množství 
zpráv napříč republikou
Konkrétně se hovoří o možnosti odmítnout žá-
dost do sedmi dnů od jejího přijetí tehdy, 
usoudí-li povinný subjekt, že cílem žadatele je 
vytvářet nátlak na fyzickou osobu, jíž se poža-
dované informace týkají, nebo vytvářet nepři-
měřenou zátěž povinného subjektu. Za ni se 
mimochodem považuje také podávání žádostí 
u většího počtu povinných subjektů – a to je 
přesně ta situace, se kterou jsme se ze strany 
kverulantů nejčastěji setkávali, když svými žá-
dostmi soužili obecní úřady od Krkonoš po Vy-
sočinu a od Krušných hor po Beskydy. 

Nelze zamlčet, že z výkladového hlediska 
představuje § 11a určitou výzvu jak pro žadate-
le, tak pro povinné subjekty, především je ale 
třeba přivítat skutečnost, že zákon konečně re-
flektuje nepříjemné zkušenosti úřadů, které 
se staly terčem nesmyslných nebo rovnou zlo-
volných podání. A jak už to tak bývá, více nám 
ukáže aplikační praxe... 

Výroční zprávy míří 
do centrálního registru
Další novinkou, kterou novela přináší, je zříze-
ní centrálního registru jako informačního sys-
tému veřejné správy. V tomto registru mají být 
zveřejňovány výroční zprávy o činnosti v oblas-
ti poskytování informací, které jsou povinné 
subjekty povinny každoročně do 1. března zve-
řejnit. Struktura těchto zpráv je přitom přede-
psána v § 18 infozákona. 

Není žádným tajemstvím, že plnění této 
povinnosti není vždy bezvadné, ať už proto, že 
výroční zprávy jsou zcela opomíjeny, nebo sice 
sestavovány jsou, ale jejich obsah neodráží zá-
konné požadavky, případně obsahuje infor-
mace, které do výroční zprávy nepatří. Velké 
množství samospráv nicméně tuto nepopulár-
ní povinnost plní vzorně. Ať tak či onak, v bu-
doucnu najdeme tyto přehledy na jediném 
místě, v centrální registru výročních zpráv.

Nepřehlédněte přechodná ustanovení
Přestože přechodná ustanovení nejsou roz-
sáhlá, nevyplatí se je přehlédnout. První z nich 
konstatuje, že žádosti podané přede dnem na-
bytí účinnosti novely (došlo k němu částečně 
1. září, část ustanovení nabyde účinnosti poz-
ději, mezi nimi také pravidla týkající se posky-
tování informací o příjmech a normy reagující 
na činnost kverulantů – ty se uplatní od 1. led-
na 2023) se vyřizují ve znění tehdy účinném, 
z  čehož nepřekvapivě vyplývá, že vyřízení žá-
dostí podaných po dni nabytí účinnosti novely 
se již řídí novou podobou zákona. 

Objevnější je druhé přechodné ustanove-
ní, které praví, že informace zveřejněné podle 
§ 5 odst. 3 zákona se ponechají zveřejněné nej-
méně po dobu šesti let ode dne nabytí účin-
nosti jeho novely. Připomínáme, že § 5 odst. 3 
zákona upravuje povinné zveřejnění informa-
cí poskytnutých na žádost způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup, k němuž by mělo do-
jít do 15 dnů od jejich poskytnutí. 

Závěrem
Ruku na srdce, stošestka rozhodně nepatří 
mezi právní předpisy, které by se v samosprávě 
těšily jakékoli oblibě, ba naopak. Důvody jsou 
zřejmé, ostatně některé jsme v článku obšírně 
popsali. Novela přijatá letos v srpnu na nedob-
ré pověsti tohoto zákona těžko něco změní 
a to není ani jejím cílem. 

Přesto lze přivítat, že se zákonodárce i díky 
snaze Sdružení místních samospráv České re-
publiky, které zejména na excesy kverulantů 
dlouhodobě upozorňovalo, rozhodl neodvrá-
tit zrak stranou od témat, která se v aplikační 
praxi ukázala jako zapeklitá, a vyjádřil v textu 
zákona kritéria a postupy, jimiž se povinné 
subjekty mohou nebo mají řídit. 

I tak je nabíledni, že tím se ze světa nepo-
dařilo sprovodit všechny výkladové problémy, 
které v mnohdy konfliktním vztahu mezi žada-
teli a povinnými subjekty mohou nastat, a pro-
to i nadále může přijít vhod pomoc našich po-
věřenců, kteří se vedle ochrany osobních údajů 
obsáhle věnují také stošestce. Neváhejte se na 
ně proto v případě potřeby obrátit. 

Lenka Matějová
koordinátorka 

pověřenců 
SMS-služby

Michal Hinda
vedoucí analytické-

ho oddělení 
SMS-služby

s přispěním Dominika Hrubého
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Vše o Vaší obci na jednom místě
AGIS poskytuje důležité a ucelené informace i unikátní 
data pro všechny obce, kraje a státní správu

Co AGIS nabízí:
  nástroj pro publikaci pasportů, inženýrských sítí, územních plánů

 rozsáhlá data o občanské vybavenosti 

 informace o zemědělské a lesní půdě 

 informace o kulturních památkách a ochraně přírody  

 informace o dotačních titulech vhodných pro Vaši obec 

 porovnání s jinými obcemi 

 snadno splníte povinnost registrace hudebních akcí ve Vaší obci 

 zdravotní modul se statistikami zdraví obyvatelstva, včetně pandemie covid-19 

Výhody AGIS:
  nejkomplexnější a zároveň snadno ovladatelný informační 

     nástroj pro obce

 technologicky vyspělý a spolehlivý systém 

 ZDARMA pro všechny obce 

 systém má podporu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

 

AGIS je moderní geoinformační systém sloužící jako prostředek odborné pomoci všem obcím v ČR. 

Na jednom místě sdružuje informace o obcích, vedené v různých registrech a databázích 

i získané vlastním terénním šetřením SMS ČR. Systém také poskytuje SMS ČR důležité podklady 

k hájení společných zájmů a práv obcí při řešení problémů týkajících se obecních samospráv.







S AGIS zvládnete. . . 

 . . . publikovat územní plány, pasporty či průběhy inženýrských sítí.

AGIS publikuje výkresy ve všech standardních GIS a CAD formátech (.shp, .dwg, .dgn). Navíc si zkontrolujete 

využitelnost vašich digitálních informací pro projekt Digitální technické mapy ČR.

. . . jednoduše získat informace z katastru.

AGIS vám tyto informace zpřístupní ve volně dostupné online verzi nebo formou dálkového přístupu. 

SMS ČR přebírá od ČÚZK data katastru nemovitostí pro všechny členské obce.

. . . splnit zákonnou povinnost registrovat hudební produkci na obecních akcích.

AGIS Vám registraci usnadní a pomůže s vypořádáním autorských práv s kolektivními 

správci (OSA, Intergram a další). Využijte výhodných podmínek dojednaných SMS ČR.

. . . získat informace o zemědělské a lesní půdě či o honitbách.

AGIS pro Vás přebírá potřebné informace od Ministerstva zemědělství 

a Ústavu pro hospodářsko-technickou úpravu lesů. 

 . . . zjistit, kde přesně se u vás nachází chráněná území, kulturní památky, vojenské pomníky.

AGIS publikuje aktuální informace od Agentury ochrany přírody a krajiny, 

Národního památkového ústavu a Ministerstva obrany. 

. . . v obci budovat, rekonstruovat, opravovat.

AGIS Vám poskytne aktuální sestavu dotací, cílenou přímo na vaši obec. S případnou pomocí 

při přípravě žádosti se můžete obrátit na SMS-služby.  

. . . získat srovnání vaší obecní infrastruktury s jinými obcemi.

AGIS nabízí Index dostupnosti služeb pro všechny obce do 10 000 obyvatel určený 

na základě terénního mapování, realizovaného SMS ČR od roku 2017. 

. . . vědět, jak je na tom obec v sociální oblasti.

AGIS nabízí tzv. Index sociálního vyloučení zpracovávaný Agenturou pro sociální začleňování. 

Index vychází z údajů MPSV, Exekutorské komory a MŠMT. 

Potřebujete něco jiného? 

Napište nám, systém neustále rozvíjíme a rádi vám pomůžeme.

 

Všechny obce v České republice mohou systém AGIS využívat zdarma. 

Ozvěte se nám a obratem vám zašleme přístupové údaje.

Kontaktujte nás na: podpora@smsdata.cz 

Jak se s AGIS pracuje? Podívejte se na video. 
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Čtyři roky s projektem Vzdělávání místních samospráv 
Podzim nás po létě naplněném cestováním, odpočinkem a zážitky vrací zpět do pracovní atmosféry. Děti se vrátily do 
školy a dospělí v zaměstnání dohání vše, co přes léto zameškali. S blížícím se koncem roku se čím dál častěji ohlížíme 
zpět a rekapitulujeme výsledky našeho úsilí, konfrontujeme naše vize a předsevzetí uplynulých měsíců. Stejně tak 
rekapituluje i Sdružení místních samospráv ČR, které prostřednictvím projektové jihlavské kanceláře organizovalo 
vzdělávání v rámci projektu Vzdělávání místních samospráv. Jaké byly čtyři roky vzdělávání volených zástupců a za-
městnanců obcí I. typu? Kde nyní najdete důležité výstupy?

Rekapitulujeme: Za čtyři roky 179 kurzů pro 2830 osob
V rámci projektu se podařilo během čtyř let zrealizovat celkem 179 kur-
zů a stáží, během nichž se proškolilo 2830 osob. Projekt odstartoval na 
podzim roku 2018. Jeho organizátoři usilovali od počátku o zkvalitnění 
a rozšíření nabídky vzdělávání pro volené zástupce a zaměstnance obcí 
I. typu. A podle ohlasů účastníků v tom byli úspěšní. 

Vzdělávání je u nás praktičtější 
i díky starostům, kteří školí
Zásadní otázkou je od počátku nastavení systému vzdělávání. Organi-
zátoři řeší, jaký obsah, rozsah nebo formu by kurzy měly mít, aby byly 
pro zástupce malých obcí skutečně přínosné. I proto se do procesu tvor-
by kurzů i celého systému vzdělávaní zapojují také zkušení starostové, 

jež jsou odborníky na danou oblast. I díky nim jsou aktivity projektu 
vnímány jako praktické a odpovídající potřebám malých obcí. 

SMS ČR se podle průzkumu stalo 
nejvýznamnějším vzdělavatelem malých obcí
Podle sociologického průzkumu, jenž se uskutečnil ve všech krajích, se 
SMS ČR stalo nejvýznamnějším vzdělavatelem malých obcí. Svědčí o tom 
i pozitivní zpětná vazba účastníků. „Všechna témata kurzu pro mne byla pří-
nosná. Jsem na obci sama jen s panem starostou, takže dělám všechno, co je tře-
ba,“ napsala jedna z účastnic. „Každý z přednášejících byl perfektně připraven, 
k  prezentacím se budu postupně vracet,“ uvádí další. „Kurzy jsou velice dobře 
zpracované, lektoři báječní, výborné je také to, že máme po skončení k dispozici 
prezentace a materiály, ze kterých můžeme čerpat,“ oceňuje jiný posluchač. 

Další kurzy pro vás se právě chystají:  
Nově zvolení zástupci obcí, zpozorněte! 
Projekt Vzdělávání místních samospráv, jenž zahrnoval kurzy Škola místních samospráv, stáže Univerzita starosty 
i mapování příkladů dobré praxe atd., spěje pomalu ke konci. Portál zastupitele ale nekončí a bude pro vás i nadále 
k dispozici se všemi výstupy, které na něm naleznete. A pokud sem pravidelně zavítáte, nepřijdete ani o aktuální in-
formace. Třeba o ty, které se budou týkat právě chystaných kurzů pro nové starosty. Tak buďte ve střehu, ať to nepro-
pásnete. Začínáme v listopadu. 

O co půjde? O kurzy pro nové 
starosty a zastupitele
Základní minimum, které by měl každý nový 
starosta či zastupitel znát, objasní zájemcům 
o vzdělávání z řad nově zvolených zástupců 
obcí I. typu osm kurzů Školy místních samo-
správ. Program v rozsahu 22 prezenčních ho-
din a 22 hodin vzdělávání prostřednictvím 
e-learningu umožní účastníkům osvojit si zá-
kladní znalosti napříč nejdůležitějšími oblast-
mi správy obce – zákon o obcích, správní ří-
zení, veřejné finance, životní prostředí atd. 
Uchazeči si budou moci vybrat z nabídky onli-
ne kurzů nebo kurzů kombinovaných, kdy se 
část programu uskuteční prezenčně a část on-
line. Kromě učebních materiálů a e-learningu 
mohou využít i konzultací s lektory, kteří je 
jednotlivými tématy v programu provedou.

Kapacita kurzů bude omezená, 
tak neotálejte s přihlašováním
Kapacita kurzů bude omezená, proto organi-
zátoři doporučují průběžně sledovat aktuální 
nabídku na Portálu zastupitele https://www.
portalzastupitele.cz/ a s přihláškou neotálet. 
Část kurzů bude přizpůsobena neuvolněným 
zastupitelům a bude se proto vysílat i v podve-
černích hodinách.  

Nezapomínáme ani 
na zaměstnance malých obcí…
Také pro zaměstnance malých obcí budou v ná-
sledujících měsících vypsány programy Školy 
místních samospráv. Program je ideálním řeše-
ním pro základní vzdělání zaměstnanců, kteří 
mají ve své pracovní náplni sdílenou agendu. 

Co když se nemůžete kurzů zúčastnit?
A znovu připomínáme, že pokud se kurzů nemů-
žete zúčastnit, máte stále možnost využívat na-
šich materiálů na Portálu zastupitele. Zdrojem 
informací pro širokou škálu agendy je e-learning 
Školy místních samospráv, k dispozici jsou zde 

také videokurzy připravené k nejzásadnějším té-
matům. Z Portálu zastupitele se dostanete do 
metodicko-právní poradny na webu Rok v obci, 
kde najdete časté dotazy kolegů, na něž odpoví-
dal advokát Jakub Blažek. Zejména pro využití 
v menších obcích jsou zdarma k dispozici aplikace 
s názvy Zasedání zastupitelstva a Správní řízení. 

Možností je hodně
Pokud váháte s rozhodnutím, která varianta je 
pro vás ta správná, můžete vše prokonzultovat 
s regionálními koordinátorkami vzdělávání 
Janou Mikešovou a Simonou Paulíkovou. Umí 
poradit a pomoci vybrat z nabídky to nejlepší 
a nejvhodnější.

https://www.portalzastupitele.cz/
https://www.portalzastupitele.cz/
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Zůstaňte s námi v kontaktu!  
Na Portálu zastupitele je stále co objevovat
Portál zastupitele nekončí a i nadále vám bude k dispozici se všemi propracovanými výstupy z projektu Vzdělávání 
místních samospráv. Udělejte si čas a prozkoumejte Portál zastupitele s jeho nabídkou i možnostmi. Najdete zde no-
vinky i pro ostřílené studenty, kteří prošli naším vzděláváním. 

Na Portálu zastupitele naleznete e-learningo-
vé moduly kurzů Školy místních samospráv 
a odborných stáží. V průběhu podzimu dopl-
ňujeme další témata s názvy: Voda v obci a kra-
jině, Sociální služby, Jak ovlivnit příjmovou strán-
ku rozvoje obce a další. Připravujeme i nová vi-
dea do audiovizuální knihovny. 

Chystáme pro vás elektronické 
pomocníky: Daňovou kalkulačku 
a Místní poplatky
Očekávat můžete také nové elektronické po-
můcky – Daňová kalkulačka a Místní poplatky. 
Za zmínku rozhodně stojí i nová databáze vzo-
rových obcí, kde můžete čerpat náměty a po-
stupy pro rozvoj vaší obce.

Portál zastupitele 
bude stále aktuální
Buďte s námi v kontaktu prostřednictvím por-
tálu, sledujte vypsané kurzy a využívejte pod-
půrné materiály, které mají zástupci všech ob-

Na podzim vydáme tři tištěné publikace.  
Jaké budou a o čem?
Hned tři tištěné publikace vydáme letos na podzim. Ještě voňavé z tiskárny si je budete moci poprvé prolistovat na 
Celostátní konferenci SMS ČR, která se uskuteční 9. a 10. listopadu v Českém Krumlově. Abychom vám přiblížili jejich 
obsah, vypůjčíme si pár slov z úvodu každé z nich.

Správa obce právně správně
O první brožuře s názvem Správa obce práv-
ně správně napsal odborný garant projektu 
a dlouholetý starosta obce Křižánky Jan Sedlá-
ček. „Naším cílem je jediné: přinést odpovědi na 
nejčastější otázky, které vás při práci, ať již v  za-
stupitelstvu, nebo na obecním úřadě obce I. typu, 
napadnou. Asi je důležité zmínit, že příručka se 
dělí na čtyři části. První se zabývá nakládáním 
s  obecním majetkem a zákonem o obcích, druhá 
odpadovým hospodářstvím, třetí se zaměřuje na 
veřejné finance, veřejné zakázky, evidenci obyva-
tel a GDPR, čtvrtá kapitola se zabývá otázkami 
kolem dopravy. Kromě úvodu do dané problemati-
ky každé kapitoly je publikace sestavená z otázek 
a odpovědí. Otázky jsme si nevymysleli. Vycházejí 
z  konkrétních dotazů zaznamenaných v naší po-
radně, od posluchačů našich vzdělávacích kurzů, 
z diskuzí při našich webinářích či z e-mailové kore-
spondence účastníků kurzů s našimi experty.“

Jak to dělají jinde?
Druhou příručku jsme nazvali JAK TO DĚLAJÍ 
JINDE? Nápady, zkušenosti a inspirace pro 
vaši obec. Formou rozhovorů se starosty, ma-
nažery a dalšími aktéry představuje zajímavé 
a  časem prověřené projekty a příklady dobré 
praxe. Opět použiji text z úvodu příručky: „Pří-

klady zde uvedené mají být metodickou pomůckou 
pro starosty, pro něž jsou možná jednotlivá témata 
právě nyní aktuální. Lze ovšem vytvořit takový 
manuál, podle kterého půjde uskutečnit projekt 
z obce A i v obci B? To asi těžko. Vesnice nejsou jako 
desky v krabici z továrny na nábytek, k nimž vám 
postačí jednoduchý návod a hrst šroubků. Ani pro-
jekty na stavby škol, školek, domovů pro seniory, 
zvonic, hřišť, hřbitovů, chodníků, založení dětských 
skupin, údržbu a výsadbu stromů, záchranu pa-
mátek, vznik publikací, energetických projektů, 
oživení knihoven nebudou nikdy stejné. Příklady 
dobré praxe bychom našli v každé obci naší země. 
Každé z nich se minimálně jedna věc daří tak, že by 
mohla inspirovat i ostatní. Berte tedy tyto příklady 
jako možnou inspiraci, ale hlavně mějte otevřené 
oči všude, kam se vydáte.“

Správa obce s úsměvem
Třetí publikace má název SPRÁVA OBCE 
S ÚSMĚVEM – Vše, co potřebujete vědět z ob-
lasti komunikace, řízení času a energie ve va-
ší práci. Co můžete od příručky očekávat, po-
pisuje její autorka a lektorka kurzů soft skills 
Monika Nevolová: „Přinášíme vám publikaci, kte-
rá vám pomůže zvládat každodenní činnosti spoje-
né se správou obce profesionálně, a zároveň s úsmě-
vem a dobrým pocitem. Komunikační techniky jsou 
základem takzvaných měkkých dovedností užiteč-

ných pro vaši práci. Pokud člověk ovládá umění ko-
munikovat, je ve většině případů i dobrým týmo-
vým spolupracovníkem, zastupitelem nebo vedou-
cím. Umí efektivněji řešit problémy, vyjednávat, 
řídit projekty i sám sebe. Při tvorbě publikace vy-
cházíme z  faktu, že výkon funkce starosty, mís-
tostarosty nebo zastupitele klade vysoké nároky na 
osobnost, znalosti i čas člověka, který ji vykonává. 
Zvolením do funkce se jakoby mávnutím proutku 
stává osobou veřejnou a zodpovědnou za dodržová-
ní právních norem, rozvoj obce i za spokojenost ob-
čanů. Svou roli pro optimální výkon funkce hrají 
znalosti, schopnosti, osobní motivace a zaintereso-
vanost, stejně tak osobní charakteristiky. Všechny 
tyto oblasti se naštěstí dají rozvíjet či kultivovat.“

Publikace budou mít k dispozici i 
krajští manažeři
Pokud se neuvidíme v Českém Krumlově, mů-
žete získat publikace od svého krajského mana-
žera, který je pro vás bude mít k dispozici. Věří-
me, že vám přinesou potřebné a zajímavé infor-
mace a budete je rádi 
využívat.

Připravila 
Dana Kratochvílová

manažerka
a metodička projektu 

cí I. typu k dispozici. Najdete zde i potřebné 
kontakty na členy týmu, kteří vám přiblíží naši 
nabídku. Kontaktujte nás, i když vám na portá-
lu bude něco chybět. Budeme rádi za nové 
podněty a nápady. Těšíme se na ně a zejména 
na setkávání s vámi.



Marek Komárek
Marek Komárek se plánování věnuje od roku 
2016, kdy pracoval pro Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy. Dlouhodobě působí v SMS ČR 
a velmi dobře zná problémy a výzvy obcí. Regionálním rozvojem se za-
bývá také v rámci svého doktorského studia na Univerzitě Karlově.

Jitka Hanáková
Jitka Hanáková je koordinátorkou našich vzdělá-
vacích a propagačních aktivit. Dlouholetá bývalá 
starostka Dolních Vilémovic v SMS-službách přitom 
začínala jako pověřenkyně pro ochranu osobních údajů a 
vzdělávání dospělých se v SMS ČR věnuje dlouhodobě. Jitka se snaží o to, 
aby se školení odehrávala v pohodové atmosféře, a zakládá si na dobré 
spolupráci s lektory a především s účastníky vzdělávacích aktivit.

O SMS ČR VZDĚLÁVÁNÍ
Věnujeme se vzdělávání zástupců samospráv, 
škol, pověřenců pro ochranu osobních údajů, ale 
i zájemců z řad veřejnosti. Zajímavá témata, zkušení lektoři, servis pro 
účastníky v podobě komfortního webu www.smscr.education, zasílání 
prezentací, získání certifikátu o účasti a také poskytnutí záznamu semi-
náře je pro nás samozřejmostí. A hlavně: snažíme se o to, aby naše ško-
lení byla praktická a srozumitelná!

Jitčina dobrá rada nad zlato
Dobrou radou je: vzdělávejte se! Doba kolem letí jako zběsilá a mění se 
prakticky vše. Naše vzdělávání vás snadno upozorní na změny v legisla-
tivě, představí správné postupy a úvahy, seznámí vás s tím, co je teď 
trendy a co můžeme očekávat v budoucnu. Snadnější a dostupnější už 
to ani nemůže být. Díky online vysílání můžete být kdekoliv a snadno si 
tak najít chvíli pro nové informace. Záznam ze semináře je vám k dispo-
zici po dobu 30 dnů, k tématu se také můžete vrátit nebo ho shlédnout 
později. Využijte výhod, které poskytujeme členům SMS ČR i našim kli-
entům. Naše ceny jsou velmi příznivé a nabídka bohatá.

Další Jitčiny dobré rady najdete na https://www.sms-sluzby.cz.
kontakt: 724 959 722 / e-mail: jitka.hanakova@sms-sluzby.cz

Martina Kurzová
Martina Kurzová zajištuje koordinaci agendy do-
tačního servisu. Dotacím se začala věnovat po ukon-
čení studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde 
vystudovala projektový management a mezinárodní ekonomické vztahy.

O dotačním servisu
Dotační servis představuje administrace žádostí o dotaci z národních, 
evropských či krajských zdrojů. Kompletní administrace zahrnuje vždy 
přípravu žádosti o dotaci včetně jejího podání a po úspěšném schválení 
poskytovatelem navazuje monitoringem, kdy projekt pohlídáme v prů-
běhu fyzické realizace i v době tzv. udržitelnosti. Jelikož výběr zhotovi-
tele bývá jedním ze stěžejních bodů finálního úspěchu projektu, v této 
souvislosti vždy úzce spolupracujeme s kolegy z veřejných zakázek. Náš 
tým také zajišťuje aktualizaci Dotačního modulu SMS ČR, kde každá 
obec najde výzvy určené přímo pro ni. Neváhejte ho vyzkoušet!

Martinina dobrá rada nad zlato
Nepodceňujte kvalitní přípravu záměrů. Ta největší chyba přichází již na 
samém začátku projektové přípravy při výběru projektanta a rozpočtáře. 
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SMS–služby: Dobré rady? Nad zlato!
Naši koordinátoři představují vedle sebe a svých služeb také jednoduchá a srozu-
mitelná doporučení, která vycházejí z jejich praxe v řadě oblastí života samospráv.
Nad zlato není jen sůl, jak vědí znalci našich pohádek, ale určitě i dobrá rada, obzvlášť když přijde v pravý čas. A na začátku nového volebního 
období ten pravý čas nepochybně nastává. Proto si koordinátoři jednotlivých služeb SMS–služeb připravili pro čtenáře SMSKY několik tipů, 
které vycházejí z jejich bohaté praxe a představitelům samospráv nyní mohou přijít vhod. Dobré rady, které se nevešly do tištěného vydání, 
najdete na našich webových stránkách na adrese https://www.sms–sluzby.cz.

Michaela Jelínková
Koordinátorkou služeb v oblasti veřejných zakázek 
je Michaela Jelínková. V tomto týmu pracuje více 
než dva roky, vystudovala Právnickou fakultu Univerzi-
ty Karlovy v Praze a při administraci i poskytování souvisejících poraden-
ských služeb se může opřít o dvacetiletou praxi v advokátní kanceláři.

O veřejných zakázkách
Největší část práce našeho týmu spočívá v kompletní administraci ve-
řejných zakázek a poskytování poradenských služeb v této oblasti, kdy 
s vámi můžeme konzultovat i postupy či situace vzniklé při zadávání va-
šich zakázek. Kromě toho vám můžeme uspořádat školení či webinář 
ušitý na míru, poskytnout vzorovou směrnici anebo kompletní doku-
mentaci související se zadáváním zakázek malého rozsahu.

Míšina dobrá rada nad zlato
Nezapomeňte řádně zdůvodnit uvážení a závěry učiněné v souvislosti 
s vyhodnocováním nabídek obdržených ve vašich zakázkách. V případě ja-
kýchkoliv pochybností je lépe absolvovat administrativně náročnější pro-
ces dotazování a vysvětlování ze strany účastníka zadávacího řízení a poté 
řádně popsat a odůvodnit vaše posouzení a hodnocení vzniklé situace, 
nežli později zjistit, že váš postup nebyl úplně správný, a to ať už ho zpo-
chybní neoprávněně vyloučený účastník, nebo zastupitel z řad opozice.

Další Míšiny dobré rady najdete na https://www.sms-sluzby.cz.
Kontakt: 770 600 556 / e-mail: michaela.jelinkova@sms-sluzby.cz

Vybírejte si ověřené dodavatele, kteří vám dodají kvalitní dokumenty 
v  předem domluveném termínu. Nepodceňujte však ani přípravu dal-
ších podkladů, jako jsou stavební povolení nebo odborná stanoviska, 
které mohou být sledovaným kritériem vaší žádosti. V případě výběru 
dotační agentury volte ověřené zpracovatele s dlouholetými zkušenost-
mi v dotační problematice, kteří vás navedou tím správným směrem.

Další Martininy dobré rady najdete na https://www.sms-sluzby.cz.
Kontakt: 778 098 224 / e-mail: martina.kurzova@sms-sluzby.cz

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMS ČR VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

DOTAČNÍ SERVIS

https://www.smscr.education/
https://www.sms-sluzby.cz
https://www.sms-sluzby.cz
https://www.sms-sluzby.cz


Jakub Iran
Koordinátorem projektu Autorská práva jedno-
duše (APJ) je Jakub Iran. Bývalý dlouholetý pověře-
nec pro ochranu osobních údajů v Praze a Středočes-
kém kraji. Na projektu APJ pracuje od samého počátku.

O Autorských právech jednoduše
Projekt APJ vznikl v roce 2020 v reakci na potřeby členských obcí, jež se 
musí vypořádávat s autorskými právy. Cílem projektu je pomoci samo-
správám, spolkům a příspěvkovým organizacím vypořádat se s autor-
skými právy co nejjednodušeji. Náš systém je totiž paušální – jednou 
platbou můžete pokrýt platby za autorské poplatky na celý rok. Skrze 
projekt si snadno a rychle poradíte s autorskými poplatky za kulturní 
a společenské akce, ale také s licencí na místní rozhlas.

Jakubova dobrá rada nad zlato
Není dobré podceňovat vypořádání autorských práv v případech, kdy je 
pro jejich užití dle zákona potřeba obstarat licenci od kolektivních 
správců. Kolektivní správci mohou v rámci své kontrolní činnosti prově-
řit pořádané akce i několik let zpětně. V případě, že by součástí těchto 
akcí byla i hudební produkce, na níž nebyla zakoupena licence, mohou 
obci vyměřit poplatek ve výši až dvojnásobku původní ceny. 

Další Jakubovy dobré rady najdete na https://www.sms-sluzby.cz.
Kontakt: 732 633 384 / e-mail: jakub.iran@sms-sluzby.cz

 Michal Hinda
Koordinátorem služby audit webových stránek je 
Michal Hinda, absolvent Univerzity Karlovy v Pra-
ze. Webovým stránkám a programování se věnuje ve 
svém volném čase už několik let, v SMS-službách se zabý-

Lenka Matějová
Lenka Matějová je koordinátorkou pověřenců pro 
ochranu osobních údajů a šéfredaktorkou zpra-
vodaje Škola v právu, který vydáváme pro školy, 
jimž poskytujeme služby pověřence. Absolventka 
Masarykovy univerzity v Brně se ochraně osobních úda-
jů věnuje již pět let a zaměřuje se především na školskou problematiku.

O službě pověřenců pro ochranu osobních údajů
Jde o nejstarší a největší projekt služeb, jenž vznikl s cílem poskytovat 
kvalitní služby pověřenců, kteří působí především preventivně a jejichž 
činnosti si všimnete nejen když vznikne nějaký problém. V rámci své 
praxe se ovšem nevěnujeme jen osobním údajům. Naši pověřenci ovlá-
dají i zákon o svobodném přístupu k informacím či střetu zájmů.

Lenčina dobrá rada nad zlato
Žádný předpis nezakazuje ani nijak neomezuje pořizování obrazového či 
zvukové záznamu z jednání zastupitelstva. Záznam může v zájmu své 
transparentnosti pořizovat samotná obec nebo ho může vytvářet osoba, 
která není členem ani zaměstnancem orgánu obce. Tedy jakákoliv fyzická 
osoba. Z pohledu ochrany osobních údajů a obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR, ON) se osoba, která záznam vytváří nejen pro 
svou osobní potřebu, stává správcem osobních údajů a musí se řídit pra-
vidly ON. Správně by měla před zahájením nahrávání informovat přítom-
né osoby v místnosti o tom, že bude pořizovat obrazový či zvukový zá-
znam a dát přítomným z řad veřejnosti šanci se podle toho zachovat. Pří-
tomní mohou odejít z místnosti, případně požádat toho, kdo záznam 
vytváří, aby je na (obrazovou) nahrávku nezaznamenával. Pokud však na 
jednání aktivně vystoupí, nemohou požadovat, aby na záznamu nebyli.

Další Lenčiny dobré rady najdete na https://www.sms-sluzby.cz.
Kontakt: 724 595 111 / e-mail: lenka.matejova@sms-sluzby.cz

O strategickém plánování
Na míru individuálním potřebám obcí vytváříme strategické plány (resp. 
programy rozvoje), připravujeme tematické strategie (např. pro oblast 
komunikace, cestovního ruchu aj.), plány rozvoje sportu nebo rozvojové 
plány dobrovolných svazků obcí. Sázíme na osobní přístup a maximál-
ně zohledňujeme místní prostředí.

Markova dobrá rada nad zlato
Kvalitnímu strategickému plánu nedominuje analytická část. Zásadní 
je klást důraz na část návrhovou a implementační. Zejména implemen-
tační část v plánech mnohdy úplně chybí, přitom právě ta určí, kdo je 
zodpovědný za realizaci priorit, v jakém termínu se realizace uskuteční, 
a především kolik to bude stát a odkud se získají finance. Strategicky 
plánovat je vhodné pod vedením externího zpracovatele, avšak s maxi-
málním zapojením místní komunity. Bude tak zajištěn objektivní po-
hled na problémy a výzvy pojmenované těmi, kteří v území žijí. Kvalitní 
strategický plán má dlouhodobou působnost, prostupuje napříč všemi 
tématy, je selektivní, reálný a vytvářený širší skupinou!

Další Markovy dobré rady najdete na https://www.sms-sluzby.cz.
Kontakt: 725 983 171 / e-mail: marek.komarek@sms-sluzby.cz

vá rovněž problematikou ochrany osobních údajů obcí a škol se zamě-
řením na IT bezpečnost.

O auditu webových stránek
Hlavním cílem služby audit webových stránek je zjištění stávajícího sta-
vu webu a navržení konkrétních nápravných opatření. Samotný proces 
auditu stojí na dvou pilířích – kontrole technické stránky zdrojového kó-
du a kontrole povinných obsahových náležitostí obecních webů. Vý-
sledkem je zpráva a osobní/on-line schůzka, kde se o zjištěných nedo-
statcích vždy pobavíme.

Michalova dobrá rada nad zlato
Věnujte i webu dostatečnou pozornost a neberte ho jen jako nutné zlo. Cí-
lem obecního webu není obsáhnout vše – méně je totiž někdy více. Snaž-
te se mít web přívětivý, jednoduchý a přehledný. Základním předpokla-
dem ve 21. století je, aby web fungoval bezproblémově i na mobilním zaří-
zení. Součástí obecních webů jsou externě vkládané dokumenty (jako 
různá PDF na úřední desce). Myslete na jejich podobu a vždy vkládejte do-
kumenty s textovou vrstvou. A rada na závěr – pokud si nejste čímkoliv jis-
tí, obraťte se na nás. Obecní web je elektronickou výkladní skříní vaší obce!

Další Michalovy dobré rady najdete na https://www.sms-sluzby.cz.
Kontakt: 734 180 507 / e-mail: michal.hinda@sms-sluzby.cz

POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

AUDIT WEBOVÝCH STRÁNEK

AUTORSKÁ PRÁVA JEDNODUŠE

A TO NENÍ VŠECHNO…

Potřebnou podporu všem službám poskytuje naše 
kancelář vedená kolegyní Magdalénou Komárko-
vou, která je kontaktním místem také pro naše kli-
enty. Ať už potřebujete řešit jakoukoli administrativní 
otázku, nebo o našich službách zatím jen uvažujete, Mag-
da váš požadavek s úsměvem a lehkostí vyřeší. A jak zní její dobrá rada?

„Neváhejte se na nás obrátit. 
SMS-služby jsou vám přece k službám, a to už pátým rokem!”
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Kontakt: 723 644 867 / e-mail: kancelar@sms-sluzby.cz
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VÝKONNÁ ŘEDITELKA 
Jana Přecechtělová
tel.: 725 866 763 
e-mail: precechtelova@smscr.cz 

HLAVNÍ KANCELÁŘ 
Edita Nezvalová
tel.: 604 345 806 
e-mail: info@smscr.cz

TÝM LEGISLATIVNÍCH ANALYTIKŮ 
Jindra Tužilová
tel.: 777 839 373 
e-mail: tuzilova@smscr.cz

PRÁVNÍ PORADNA 
Dominik Hrubý
tel.: 606 170 837 
e-mail: poradna@smscr.cz 

SMS ČR V REGIONECH 
Aktuální kontakty
na krajské manažery najdete zde: 

Více na
www.smscr.cz

PORTÁL ZASTUPITELE 
Dana Kratochvílová
tel.: 733 104 255 
e-mail: kratochvilova@smscr.cz

Více na www.portalzastupitele.cz

Audit webových stránek
Michal Hinda
koordinátor auditu webových stránek
tel.: 734 180 507
e-mail: michal.hinda@sms-sluzby.cz

Autorská práva jednoduše
Jakub Iran
koordinátor služby 
Autorská práva jednoduše
tel.: 732 633 384
e-mail: jakub.iran@sms-sluzby.cz

SMS ČR VZDĚLÁVÁNÍ
Jitka Hanáková
koordinátorka vzdělávacích aktivit
tel.: 724 959 722 
e-mail: jitka.hanakova@sms-sluzby.cz 

Naše projekty 
– webovky & e-mailové adresy

SMS-služby s.r.o.
https://www.sms-sluzby.cz

SMS ČR VZDĚLÁVÁNÍ
https://www.smscr.education

Starostův & Ředitelův infoservis
infoservis@sms-sluzby.cz

Škola v právu
https://www.skolavpravu.cz

Samospráva v právu
https://www.samospravavpravu.cz

DPO PRO: 
ochrana osobních údajů v praxi
https://www.dpopro.cz

PŘIPNĚTE SI 

NÁS
NA NÁSTĚNKU

SMS ČR: Potřebujete s něčím pomoct nebo poradit? Zavolejte nebo napište. Tady jsou důležité kontakty.

Kancelář SMS-služby s.r.o.
Magdaléna Komárková
vedoucí kanceláře
tel.: 723 644 867
e-mail: kancelar@sms-sluzby.cz

Ochrana osobních údajů 
Lenka Matějová
koordinátorka pověřenců
pro ochranu osobních údajů
tel.: 724 595 111
e-mail: lenka.matejova@sms-sluzby.cz

Právní poradna pro školy
skolavpravu@sms-sluzby.cz

Dotační servis
Martina Kurzová
koordinátorka dotačního servisu
tel.: 778 098 224
e-mail: martina.kurzova@sms-sluzby.cz

Dotační poradna SMS ČR
dotace@smscr.cz 

Dotační modul SMS ČR
https://www.dotacnimodul.cz

Veřejné zakázky
Michaela Jelínková
koordinátorka služby veřejné zakázky
tel.: 770 600 556
e-mail: michaela.jelinkova@sms-sluzby.cz

Strategické plánování
Marek Komárek
koordinátor strategického plánování
tel.: 725 983 171
e-mail: marek.komarek@sms-sluzby.cz

https://www.smscr.cz
https://www.portalzastupitele.cz/
https://www.sms-sluzby.cz
https://www.smscr.education
https://www.skolavpravu.cz
https://www.samospravavpravu.cz
https://www.dpopro.cz
https://www.dotacnimodul.cz


SMS ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, silný partner krajů, vlády 
a parlamentu. Hájí společné zájmy obcí a měst v ČR. Sdružuje 2 152 obcí a 15 organizací. Hlav-
ním cílem sdružení je rozvoj venkova, zachování služeb a silných, ekonomicky nezávislých ob-
cí a měst. SMS ČR je přímo spjato se životem v obcích – zastupují jej totiž lidé ze samosprávy.
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Co obcím členství v SMS ČR přináší?
•  Možnost získávat aktuální informace o všem, co právě starostové 

potřebují vědět.
•  Možnost společně obhajovat právo na samosprávu a zachování 

služeb na venkově.
• Možnost vyjádřit svůj názor na vládou předloženou legislativu.
•  Možnost účastnit se setkávání starostů jak v jednotlivých krajích, 

tak i napříč republikou.
•  Možnost zapojit se do odborných pracovních skupin, které se 

zaměřují na specifická témata.  
• Možnost seznamovat se s příklady dobré praxe.

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Jaké jsou zásady SMS ČR?
• Hájí decentralizaci moci – bojuje proti rušení úřadů v území.
• Vyžaduje spravedlivé rozpočtové určení daní pro obce a města.
• Odmítá slučování obcí – trvá na zachování jejich suverenity.
• Záleží mu na udržení služeb na venkově.
• Usiluje o návrat zdravého selského rozumu do veřejné správy.

Za práva obcí bojuje SMS ČR společně s týmem 
legislativních analytiků. Jak? 
•  Připomínkuje legislativní návrhy, které mají dopad na samosprávy.
• Je členem řady resortních komisí a pracovních skupin.
• Předkládá společná stanoviska vůči státu a institucím.
•  Zastupuje zájmy samospráv na půdě Poslanecké sněmovny 

a Senátu PČR.
• Zájmy samospráv hájí rovněž s představiteli krajů.
•  Problémy a potřeby obcí na úrovni krajů pomáhá vyřešit 

prostřednictvím krajských předsednictev a manažerů.
•  Za zájmy venkova bojuje spolu s odbornými a územními partnery.

Proč se stát našimi členy?
Bezplatné poradny bez omezení počtu dotazů:
• právní poradna
• dotační poradna
• odpad(k)ová poradna

Pomoc v následujících oblastech:
• Střet zájmů
• GDPR – služby pověřence pro ochranu osobních údajů
• DTM – digitální technické mapy
• veřejné zakázky
• dotační servis
• společný nákup energií na burze
• služby krajského manažera
•  tištěný měsíční zpravodaj SMSKA 

– praktický a inspirativní pomocník
• elektronický týdenní newsletter Starostův infoservis
• vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců obcí
• možnost noclehu v centru Prahy

Odborných pracovních skupin je celkem deset. 
Které to jsou?
• Pracovní skupina pro energetiku
• Pracovní skupina pro služby na venkově
• Pracovní skupina pro sociální záležitosti obcí
• Pracovní skupina pro financování samospráv
• Pracovní skupina pro školství, sport a kulturu
• Pracovní skupina pro veřejnou správu a služby
• Pracovní skupina pro životní prostředí a zemědělství 
• Pracovní skupina pro strategický rozvoj a inovace
• Pracovní skupina pro dotace a mezinárodní vztahy
• Pracovní skupina pro dopravu

Jak se stát členem SMS ČR a kde najdete přihlášku? 
Podívejte se sem:  https://www.smscr.cz/clenstvi

Více informací a kontakty naleznete 
na webových stránkách www.smscr.cz

https://www.smscr.cz/clenstvi
https://www.smscr.cz


Podzim v Jižních Čechách bude na setkání velmi 
bohatý. Ve středu 9. a ve čtvrtek 10. listopadu se 
uskuteční dvoudenní celostátní konference SMS 
ČR v Českém Krumlově. Problematice DTM se bu-
de věnovat seminář v Češnovicích na Českobudějovic-
ku, který se koná ve středu 30. listopadu od 10 hodin. A do třetice připra-
vuji společně s krajským předsednictvem krajské shromáždění, kde si 
zvolíte na další tři roky nové vedení.

Bližší informace:  Milada Troblová, krajská manažerka 
troblova@smscr.cz, tel.: 774 438 779

Všechny nové starostky a všichni noví starostové 
z řad našich členů se mohou těšit na mou osobní 
návštěvu v jejich kanceláři. Pobavíme se o jejich 
radostech i strastech a podrobně probereme, 
v čem všem jim můžeme být v SMS ČR nápomocni při 
vykonávání nově svěřené funkce. Do konce roku také chystám pro vede-
ní obcí a měst odborný seminář zaměřený na DTM, který se uskuteční 
ve středu 30. listopadu od 10 hodin v jihočeských Češnovicích.

Bližší informace:  Roman Svoboda, krajský manažer 
svoboda@smscr.cz, tel.: 722 796 533

Jihočeský kraj

Karlovarský kraj

Jsme krajští manažeři SMS ČR a jsme tu pro vás.
Co právě chystáme?
Jednou z mnoha výhod členství ve Sdružení místních samospráv ČR je dostupnost aktuálních informací o všem, co 
právě jako zvolení zástupci obcí potřebujete vědět. Můžete se rovněž účastnit akcí spojených vždy také s možností 
výměny názorů a zkušeností spolu se svými kolegy, a to jak v jednotlivých krajích, tak i napříč republikou. Všechny 
podstatné informace vám předávají a setkání pro vás organizují krajští manažeři, kteří působí v jednotlivých kraj-
ských organizacích SMS ČR. Zejména vám nově zvoleným je představujeme. Všichni už se na setkání s vámi těší. 
Aktuálním tématem budou v nejbližších dnech zejména digitálně technické mapy (DTM).

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 10/2022 21

Společně s krajským předsednictvem pro vás při-
pravuji setkání, které se uskuteční v pondělí 
14. listopadu od 9 hodin v Kongresovém sále Kra-
je Vysočina. Zaměříme se na DTM z obecného hle-
diska, povinnosti obcí, na co je třeba se připravit. 
SMS-služby vás seznámí s připravovanými novinkami pro obce a školy 
i s možnostmi evropské dotační podpory. Prostor bude i pro zástupce 
Kraje Vysočina a otázky z řad zástupců obcí.

Bližší informace:  Marcela Syrová, krajská manažerka 
syrova@smscr.cz, tel.: 731 679 333

Kraj Vysočina 

DTM, tři písmenka, která u nás děsí nejednu 
samosprávu, a proto se tomuto tématu bude-
me ve středu 30. listopadu od 10 hodin odbor-
ně věnovat na společném semináři v sousedních 
jižních Čechách, konkrétně v Češnovicích na Česko-
budějovicku.

Do konce roku nás pak ještě čeká také společné krajské shromáž-
dění členů Plzeňského kraje, to proběhne tentokrát na severu Plzeň-
ska v Kaznějově. Kromě dovolby krajského předsednictva a nabitého 
programu vás zde po podzimních komunálních volbách čeká také 
osobní setkání s novými kolegy a kolegyněmi.

Bližší informace:  Roman Svoboda, krajský manažer 
svoboda@smscr.cz, tel.: 722 796 533

Plzeňský kraj

Spojili jsme se s Ústeckým krajem a připravili pro 
vás seminář k DTM, který se uskuteční v úterý 
6. prosince od 10 hodin v České Kamenici. Dozví-
te se na něm všechno, co o DTM potřebujete vědět, 
o nových povinnostech pro obce i o tom, na co a jak je 
třeba se připravit.

Bližší informace:  Petra Černá, krajská manažerka 
cernap@smscr.cz, tel.: 604 967 432

Liberecký kraj

Jelikož pořád není jasno v problematice DTM, 
chystáme pro vás na toto téma seminář. Místem 
konání bude Česká Kamenice, seminář se usku-
teční v úterý 6. prosince v 10 hodin. A to zdaleka 
není všechno. Budeme např. i nadále monitorovat ak-
tuální dění okolo (spravedlivé) transformace našeho regionu!

Bližší informace:  Marek Komárek, krajský manažer 
komarek@smscr.cz, tel.: 725 983 171

Ústecký kraj

Máme po komunálních volbách a pro vaše usta-
novující zastupitelstvo jsme si již připravili semi-
nář na téma DTM. Uskuteční se ve čtvrtek 1. pro-
since v budově Magistrátu hlavního města Prahy. 
Jde o problematiku, o níž dosud nemají jasno ani 
starostové v našem kraji.

V harmonogramu akcí počítáme také s jedná-
ním krajského předsednictva, setkáním s regio-
nálními aktéry (zástupci kraje, KS MAS, SMO ČR, 
SPOV ČR a dalšími), projednáme problematiku vy-
sokorychlostní tratě a v plánu je i povolební shromáž-
dění pro naše členy.

Bližší informace:  Martina Jiříková, krajská manažerka 
jirikova@smscr.cz, tel.: 605 039 967

Gabriela Licková, krajská manažerka
lickova@smscr.cz, tel.: 777 293 278

Středočeský kraj
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Důležitým úkolem pro měsíc říjen je vybrat nové-
ho krajského manažera či krajskou manažerku. 

Kolegové ze sousedního Pardubického kraje 
pořádají ve čtvrtek 3. listopadu společný seminář 
pro zástupce obcí o nové povinnosti spojené s DTM. Do 
Hrochova Týnce jsou zváni i členové z Královéhradeckého kraje. Těšíme se 
na první společnou akci těchto dvou krajů, která bude důkazem toho, že 
rivalita mezi Hradcem a Pardubicemi v našem případě rozhodně neplatí! 

Bližší informace:  Kristýna Vodrážková, zastupující krajská manažerka 
vodrazkova@seznam.cz, tel.: 725 532 360

Stejně jako v ostatních krajích se i v tom našem 
uskuteční seminář věnovaný problematice DTM. 
Konkrétně to bude ve středu 16. listopadu od 13 
hodin v Kuníně. Co je ještě důležité, seminář bude 
společný pro představitele obcí Moravskoslezského, 
ale také Olomouckého a Zlínského kraje. Akce bude pro zájemce od 
12 hodin spojena i s prohlídkou zámku, který náleží k nejcennějším ba-
rokním zámeckým stavbám na Moravě. 

Bližší informace:  Dagmar Novosadová, zastupující krajská manažerka 
dresler@smscr.cz, tel.: 607 846 256

Královéhradecký kraj

Moravskoslezský kraj

Jelikož se povolební čas dotýká i našeho krajského 
předsednictva, společně pro vás připravujeme 
krajské shromáždění, jež se zaměří na nové staros-
ty a zaplnění volných míst v předsednictvu našeho 
kraje. Nevyjasněné otázky okolo DTM tíží nejen náš 
kraj, proto jsme spojili síly se Zlínským a Moravskoslezským krajem a ve 
středu 16. listopadu roztopíme kamna v malebném zámku Kunín, který 
se stane dějištěm setkání pro společný seminář, jenž nám téma objasní.

Bližší informace:  Marcela Porvazníková, krajská manažerka 
porvaznikova@smscr.cz, tel.: 776 175 112

Olomoucký kraj

Společně s krajským předsednictvem pro vás při-
pravuji krajské shromáždění, které se uskuteční 
v úterý 29. listopadu od 14 hodin v malebné obci 
Poříčí u Litomyšle. Nové starosty seznámíme s ak-
tivitami a činností SMS ČR. Na akci je pozván i hejt-
man kraje Martin Netolický. Protože je toho v Poříčí i dost k vidění, těš-
te se rovněž na doprovodný program. Ještě dříve se ale můžeme setkat 
ve čtvrtek 3. listopadu v Hrochově Týnci, kde společně s kolegy z Králo-
véhradeckého kraje pořádáme od 13 hodin seminář o  DTM. 

Bližší informace:  Kristýna Vodrážková, krajská manažerka 
vodrazkova@seznam.cz, tel.: 725 532 360

Pardubický kraj

Starostům přibude (opět) další povinnost – umět 
to s digitálními technickými mapami (DTM). 
Vzhledem k tomu, že SMS ČR hledá cesty, jak 
vám novou administrativní zátěž co nejvíce uleh-
čit, připravuji i já, ve spolupráci s kolegyněmi z Olo-
mouckého a Moravskoslezského kraje, společný seminář, který se pro-
blematice bude věnovat. Uskuteční se ve středu 16. listopadu na zámku 
Kunín v Moravskoslezském kraji.

Na posledním jednání zlínského předsednictva jsme se s hejtma-
nem Holišem dohodli na uspořádání setkání se starosty, které se pri-
márně zaměří na nováčky v této funkci a představí fungování obou na-
šich organizací (kraje i SMS ČR). Uskuteční se v bývalém hotelu Moskva 
(nyní Zlín) v úterý 29. listopadu od 9 hodin.

Bližší informace:  Iva Šimoníková, krajská manažerka, 
simonikova@smscr.cz, tel.: 776 266 139

Zlínský kraj

Poslední dobou dostávám spoustu dotazů 
ohledně DTM. Proto pro vás i v našem kraji při-
pravujeme seminář k této problematice. Usku-
teční se ve čtvrtek 24. listopadu od 10 hodin na 
krajském úřadě v Brně. Chceme vám vysvětlit, jaké 
nové povinnosti obce v této souvislosti čekají a na co je třeba se připra-
vit. Věřím, že se dozvíte vše podstatné, co potřebujete vědět a co vám 
usnadní splnění této povinnosti. 

Bližší informace:  Blanka Březinová, krajská manažerka 
brezinova@smscr.cz, tel.: 606 084 855

Jihomoravský kraj

www.smscr.cz
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Pokud vím, SMS ČR připravuje 
ve spolupráci s Asociací kempování 
a karavaningu návrh, díky kterému by se 
zvedla hranice na „béčko“ z 3,5 t na 4,25 t. 
Bylo by to řešení?
Ano, to by nám velmi pomohlo! Ovšem má to 
i druhou stranu mince. Řízení tak těžkého auta 
vyžaduje zkušenosti. Proto bych se přimlou-
val, aby bylo možné řídit takové auto až napří-
klad v 21 letech po odježdění určité porce kilo-
metrů. S takovým autem se jinak brzdí, řadí, 
no prostě chce to určité zkušenosti.

Věřím, že by na to legislativní úprava 
pamatovala... 
Tak v tom případě poděkuji Sdružení místních sa-
mospráv ČR za kvalitní práci a další věc, která nám 
pomůže ve starostování.

To ráda slyším a děkuji 
za rozhovor.

Iva Šimoníková
manažerka SMS ČR ve 

Zlínském kraji

„Céčkový“ řidičák už mají jen kamioňáci,
na obcích je ale také potřeba
Josef Jandouš je nejen místopředsedou zlínského Sdružení místních samospráv ČR, ale také starostou slováckých 
Nedachlebic. Starostuje sice „jen“ druhé období, ale vzhledem k tomu, že v obci provedl revoluci ve svozu odpadu, 
postavilo jej to čelem k nečekanému problému: nemá mu kdo řídit svozové auto.

Jak je to možné?
Samozřejmě nejde o to, že bych nebyl scho-
pen sehnat řidiče. Ten problém má hlubší ko-
řeny. Kvůli svozu odpadu potřebuji pro obec 
velké auto, které lze obvykle řídit s řidičským 
průkazem skupiny C. A protože chlapi už ne-
chodí povinně na vojnu, kde si „céčko“ každý 
druhý udělal, je jich nedostatek. Ti, kteří toto 
oprávnění mají, řídí kamiony, protože tam do-
stanou samozřejmě lepší plat než jako obecní 
pracovníci.

Nestačilo by tedy menší auto?
Stačilo, ale dostali bychom se do rozporu se 
zákonem. Buď budeme mít malinkatý traktů-
rek, který může řídit kdokoli, ale nic se do něj 
nevejde, nebo auto s dvojmontáží (má 4 pneu-
matiky vzadu), které váží 3,3 tun. Naložit se do 
něj tedy může jen do limitu 3,5 tun, aby to spl-
ňovalo zákonné požadavky. 

Takže když je auto plně naložené, porušuje 
jeho řidič zákon?
Přesně tak. Například po jednom krupobití 
jsem dva dny svážel bioodpad, který jsme po 

celé obci odklízeli. Raději ani nebudu komen-
tovat, kolik jsem měl naloženo (úsměv).

Autoškola pro „céčkový“ řidičák 
stojí kolem třiceti tisíc, 
to si přece obec může dovolit, ne?
Ano, to může. Mně jde ale o to, že lidé, kteří 
jsou ochotni pracovat na obci, by prostě tako-
vou zkoušku nezvládli. A pokud ano, odešli by 
řídit kamion za úplně jiné peníze, než jim já 
tady můžu dát.
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Malé enegretické úspory. Jaké to jsou?
Tzv. „malé“ energetické úspory patří mezi opatření, která lze učinit bez větších investičních nákladů. Ušetříte přitom 
až 20 % za energie. Začít s nimi můžete hned a bez váhání. Na úřadech, v kancelářích či domácnostech. Někdy stačí 
jen otočit kohoutkem, jindy je zapotřebí minimální investice. Určitě se ale vyplatí.

Záleží na tom, jak topíte…
Až 80 % nákladů na energie může tvořit vaše 
soustava vytápění. Při snížení teploty z 22 ˚C 
o pouhý 1 ˚C uspoříte zhruba 5 % z celkových 
nákladů na energie! S vytápěním je obecně 
potřeba nakládat obezřetně. Požadovaných 
21 stupňů (na hlavici ventilu je to stupeň č. 3) 
nastavte v místnostech, které jsou obývány 
dlouhodobě. Kanceláře, zasedací místnosti, 
nebo doma třeba kuchyně a obývák. 18 stupňů 
pak stačí v místnostech s „částečným provo-
zem“, jako jsou chodby, vstupní haly, ale třeba 
i ložnice. Na schodištích či toaletách není bez-
tak radno se dlouho zdržovat, tam postačí 
15  stupňů. A samozřejmě je nezbytné zavírat 
v jednotlivých místnostech dveře.

Sviťte úsporněji
Také osvětlení se významnou měrou podílí na 
účtech za energie. Výměnou žárovek za úspor-
né LED uspoříte díky mnohem nižšímu příko-

nu svítidla, a tedy i nižšímu množství energie, 
kterou pro provoz potřebuje. Například jedna 
LED žárovka o příkonu 12 W vyjde ročně na 86 
Kč. 75W „klasická” žárovka na 354 Kč. Vynásob-
te si tato čísla počtem žárovek na vašem úřadě. 
Mimochodem, průměrný počet žárovek na 
domácnost ČR činí 14.

Pomůže i méně hledět do lednice
Samostatnou kapitolou jsou spotřebiče. Do-
poručujeme pořídit tzv. „chytrou zásuvku“. 
Stojí v řádu stovek korun. Díky ní zjistíte aktu-
ální spotřebu spotřebiče v reálném čase. Za-
pojíte ji prostě mezi zásuvku a spotřebič. Data 
se vám zobrazují v mobilu. Díky zásuvce ne-
jenže víte, kolik váš spotřebič konzumuje 
energie, ale také jak ji konzumuje v čase. Na-
příklad zjistíte, jaké jsou rozdíly v době, kdy 
lednička zůstává zavřená (např. během dovo-
lené) a kdy se otevírá častěji. I pravidlo „Méně 
hledět do lednice“ může být jedním z malých 
kroků k energetickým úsporám.

Ceny energií jsou  
až na trojnásobku
Ceny energií se pohybují na historickém ma-
ximu. Jedná se až o trojnásobek cen, na které 
jsme bývali zvyklí. Většina z nás se nevyhne si-
tuaci, kdy sice letos ušetří za energie, ale i tak 
zaplatí více než vloni. Šetřit ale má smysl. Jed-
nak se to naučíme do budoucna (už za rok by 
se ceny mohly blížit normálu) a jednak šetří-
me přírodu. Každá nespotřebovaná kWh se 
rovná 200 gramům emisí CO2, které nebudou 
vpuštěny do ovzduší.

Připravili jsme pro vás i několik dalších ti-
pů, pomocí kterých „malých“ úspor v energe-
tice dosáhnete. Najdete je na stránce https://
obec2030.cz/male-energeticke-uspory/

Michal Svoboda
Autor je konzultant 

udržitelné energetiky 
a manažer projektu 

OBEC 2030
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„Radost, dojetí a velké překvapení! Vůbec jsme to nečekali.“ Taková byla první slova starostky Lenky Drahošové (LD) a mís-
tostarosty Matěje Doležala (MD) z obce Suchá Lhota poté, co se dozvěděli, že zvítězili v soutěži Cena naděje pro živý 
venkov. Tu v rámci klání Vesnice roku vyhlašuje SMS ČR. Smyslem tohoto ocenění je vzdát hold občanské pospolitosti, 
která nestaví na hmotných statcích, ale na konkrétních lidech. „Díky tomu, že jsme malá obec, máme k sobě opravdu blízko. 
A každá akce je tady důkazem toho, že táhneme za jeden provaz a není nám jedno, kde žijeme,“ shodují se. 
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Cenu naděje pro živý venkov vyhrála Suchá Lhota v Pardubickém kraji

Každá akce u nás je důkazem toho,
že táhneme za jeden provaz 

V Suché Lhotě žije 84 obyvatel. 
V čem vidíte výhodu toho, 
že jste tak malá obec?
LD: I když jsme malá obec, jsme aktivní ve 
společenském životě a držíme spolu. Viděla 
to i komise, kterou překvapilo, kolik lidí tu by-
lo při jejich návštěvě. Nikomu z občanů jsme 
nemuseli říkat, aby přišel. Všichni to brali au-
tomaticky, dokonce i sami vymýšleli program. 
Návštěva komise pro nás byla jedním slovem 
euforie. Komise u nás měla i aktivitu (děvčata 
si např. zkoušela vytvořit vypichovanou nádo-
bu), do které se zapojili jak její členové, tak 
naši občané. Díky tomu se seznámili a popoví-
dali si.

Jaké vaše zajímavé akce stojí za zmínku? 
LD: Při loňském Silvestru jsme hráli tzv. žid-
ličkovou (tanec okolo židlí), při kTeré přeru-
šovaně hraje hudba. Z kola vždy vypadává 
ten, kdo si nestihne při pauze sednout na 
židli. Do hry jsme vybrali 12 našich občanů. 
Kdo vypadl, vylosoval si předem stanovený 
úkol. Tím bylo vzít si na starosti a uspořádat 
určitou akci ve stanoveném měsíci. Proto 
dvanáct soutěžících… Všichni se organizace 
zhostili na výbornou.

O jaké akce se jednalo?
Tady je jejich souhrn: 
Leden – Novoroční výšlap
Únor – Masopust
Březen – Vyrobit věnec na obecní úřad
Duben – Ukliďme Česko
Květen – Stavění máje
Červen – Soutěž o nejlepší koláč a guláš
Červenec – Letní kino
Srpen – Beach party u vodní nádrže
Září – Vinobraní
Říjen – Drakiáda
Listopad – Bramborákové hody
Prosinec –  Pečení perníčků k Mikuláši 

pro děti

Každý měsíc se u vás něco děje…
MD: To ale zdaleka není všechno. Pravidelně 
pořádáme také bleší trh, vánoční výstavu, Sil-
vestr, turnaj v pexesu, cyklovýlety, přednášky 
a různé kurzy. Jezdíme na každoroční sraz Lhot 
a Lehot. Loňský ročník jsme dokonce organizo-

„My tu zkrátka držíme pospolu. Všichni nás tady znají jako Lenku a Matěje,“ říkají starostka Lenka Matě-
jová a místostarosta Matěj Doležal.

Rozhovor
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vali. Do Suché Lhoty dorazilo celkem 200 Lhoťá-
ků a Lehoťáků z 26 českých Lhot a 4 Lehot. Na 
většině akcí se podílí sbor dobrovolných hasičů, 
který má celkem 47 členů, což je více jak polovi-
na naší obce. (smích)

MD: Účastníme se i soutěže Hry bez katast-
ru. Běžně se do ní zapojuje okolo 16 obcí z na-
šeho regionu. Soutěží v ní týmy po pěti čle-
nech. Z obcí jezdí fanoušci a diváci. V příštím 
roce, přesně 11. února 2023, pořádáme jubilej-
ní zimní 60. Hry bez katastru.

MD: Snažíme se prezentovat naši obec 
a účastníme se i kulturních akcí v okolních ob-
cích. Například recesní akce Lázně ducha v Li-
tomyšli, kde jsme vytvořili stylový bar s huba-
tou obsluhou a soutěžemi pro dospělé. Do-
konce i náš divadelní soubor objíždí okolní 
obce se svým představením Tvrdé české pali-
ce. Chceme, aby o nás bylo slyšet a aby každý 
věděl, kde Suchá Lhota leží.  Vždyť se přece 
nacházíme v geografickém středu Pardubic-
kého kraje.

Překvapilo vás už vítězství v krajském kole? 
LD: Překvapilo a potěšilo. Výhra patří celé naší 
vesnici, protože vypovídá o životě v ní a hlavně 
o lidech.  

MD: Myslím si, že jsme cenu dostali nejen 
za společenské akce, které tady pořádáme, ale 
i za tu pospolitost. Když tu byla hodnotící ko-

mise, překvapilo ji, že tady byli lidé z celé ves-
nice. Spolu s komisí šel celý průvod občanů. 

LD: My tu zkrátka držíme pospolu. Všichni 
nás tady znají jako Lenku a Matěje. Akce, které 
tady děláme, připravujeme už automaticky se 
všemi dohromady. Ani by nás nenapadlo říct, 
že když dělá akci tamten spolek, nepomůže-
me s přípravou. Když je potřeba např. nanosit 
lavičky, jdeme nosit lavičky. 

Oslavili jste výhru?
LD: Krajskou výhru jsme oslavili už na krajské 
slavnosti při vyhlášení vítězů Vesnice roku. Zů-
stali jsme tam nejdéle ze všech obcí, které se 
účastnily krajského kola (smích). 

MD: Video z předávání cen jsme ještě z mís-
ta posílali našim občanům přes WhatsApp. 
Máme skupinu, kde je nás zhruba 60, a  tam 
komunikujeme.

Jak jste reagovali na celostátní vítězství. 
Čekali jste to? 
LD: To byla radost, dojetí a velké překvapení! 
Vůbec jsme to nečekali. Moc si toho ceníme 
už kvůli našim občanům. Díky tomu, že jsme 
malá obec, máme k sobě opravdu blízko. Ka-
ždá akce je důkazem toho, že táhneme za je-
den provaz a není nám jedno, kde žijeme. 

MD: Konkurence byla obrovská a každá 
obec, která Cenu naděje pro živý venkov zís-
kala, žije bohatým kulturním životem a má 
co ukázat. Bylo pro nás překvapením, že jsme 
jako malá obec takto obstáli. Je to pro nás 
velké vítězství a motivace do další práce.

Jak to všechno oslavíte? 
LD: Na konci října uspořádáme tradiční Setka-
ní s občany, kde bude představeno „staronové“ 



občané jakéhokoliv ocenění více váží a mají 
z něj stejnou radost jako my. I když jsme ma-
lá obec, myslíme si, že máme co nabídnout 
a že na zlaté stuze bude jednou napsané „Su-
chá Lhota“.

Rozhovor vedla 
Kristýna Vodrážková

manažerka SMS ČR 
v Pardubickém kraji
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Suchá Lhota se nachází v okrese Svitavy západně od Litomyšle. Žije zde 84 obyvatel

zastupitelstvo obce a nové plány a vize. Sou-
částí této akce bude turnaj v pexesu, hlavně 
to ale bude jedna velká oslava pro pro občany 
a poděkování za jejich za jejich práci pro obec, 
kterou dělají ve svém volném čase. 

Z krajského kola jste si přivezli celkem 
tři ceny v hodnotě celkem 60 tisíc korun. 
Připomenu, že kromě Ceny naděje také 
Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova 
za obnovu vodní nádrže a diplom za 
písemné záznamy o historii a současnosti 
občanů obce. Za celostátní vítězství 
získáváte odměnu ve výši 100 tisíc korun. 
Co uděláte s výhrou?
LD: Část peněz půjde na oslavu a na propagač-
ní předměty. Chybí nám obecní prapor. Ten by-
chom nechali vyrobit, abychom měli pohro-
madě všechny naše symboly. 

MD: Další peníze budeme investovat do 
kulturního života. Rádi bychom zmodernizo-
vali podium v naší kulturní hale, která slouží 
nejen divadelnímu souboru. Samozřejmě by-
chom si ho zrekonstruovali vlastními silami. 
To je u nás v obci již zvykem, že část oprav si 
děláme svépomocí. 

LD: Za každou výhru vždy budujeme něco 
nového. Za tu úplně první jsme vytvořili nauč-
nou stezku. Za výhru Bílé stuhy v krajském ko-
le v roce 2018 jsme opravili vodní nádrž, kam 
se lidé chodí v létě koupat. 

Chcete se příští rok pokusit  
o Zlatou stuhu?
LD: Samozřejmě, je neskutečné, jak nás soutěž 
Vesnice roku posouvá dál. Při našem malém 
rozpočtu by pro nás výhra byla jistě přínosem 
a obec by se mohla více rozvíjet. 

MD: Určitě, každý ročník přináší nové zá-
žitky. Díky soutěži si vždy zhodnotíme aktivi-
ty z předešlého roku. Zapojení občanů do pří-
prav a samotné prezentace před komisí si 


