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Zima v Třeštici na Jihlavsku: Na Štědrý den dopoledne se tu všichni potkají u betléma, kam si jdou pro betlémské světlo, místo oběda se pak 
sejdou v Třeštickém mlýně na „tekutém kapříkovi“. Na Silvestra se vydají na hrad Roštejn, kde se shledají i se sousedy z okolních obcí. Silvestrov-
ský večer tráví na návsi u ohně a různých dobrot. Na Nový rok si jdou zasportovat. A jak trávíte svátky u vás?

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A VE VŠECH SMĚRECH DOBRÝ ROK 2023
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Téma TémaVÁNOČNÍ POZDRAV Z CHATY
Sobotní ráno na chatě je vždycky nejlepší. I když je zrovna pracovní 
a musím dokončit podklady pro SMSKU. Tady je úplně jedno, jestli za 
okny svítí sluníčko nebo prší, jestli je jaro, léto, podzim nebo zima. Ta-
dy nebydlí žádné chmury ani stresy, tady je klid a mír, tady je prostě pří-
jemně, momentálně jako v nějakém romantickém vánočním filmu.

Jen pár kroků od chaty nám teče řeka Bečva. Jednou valí rychle, až se 
z toho tají dech. Před takovou divoženkou se cítíte malí a s respektem 
raději ustoupíte pár kroků od břehu. Jindy si teče líně, jako by ani neby-
la vodou, ale nějakým průhledným rozpuštěným voskem. Úplně nejvíc 
ji miluji, když je tak akorát. Řeka se umí nádherně přizpůsobit tomu, co 
zrovna je. Momentálním podmínkám. Se vším všudy. Umí zpomalit 
i zrychlit, když je to třeba, umí se dokonce sama vyléčit z otravy.  

Každé změně předchází nějaký důvod. A ať už je ten důvod jaký-
koliv, všichni účastníci změny jsou tím postaveni na novou cestu. A že 
těch letošních změn nebylo vůbec málo. Nemá smysl je zde vypiso-
vat, rekapitulovat, každý z nás o nich ví. O těch, které se týkají samo-
správ a jednotlivých obcí, naší země, Evropy, celého světa, našich 
osobních životů.

Škoda, že to neumíme jako ta řeka. Škoda, že nás ty projevy 
změn musí často velmi bolet, než nám dojde, že je musíme prostě 
umět jen přijmout a přizpůsobit se jim pochopením své role. Tepr-

ve pak můžeme jednat. Trochu to zlehčím vlastním příkladem. 
Vstávala jsem dnes do zasněženého rána. V tom sněhu zůstaly sto-
py po „mých“ zvířatech. Srnky a divoká prasata přišly zkontrolovat, 
jestli jsem jim tu náhodou nevysadila zase nějakou delikatesu, kte-
rou dosud ještě neochutnaly. Už dávno mi daly najevo, že já jsem 
tady jenom host a cokoliv vysadím, sežerou klidně i před mými zra-
ky. Potvory!

I tady, částečně mimo civilizaci, jsou ve vzduchu cítit Vánoce. Ne-
potřebujete k tomu ani žádná světýlka a dekorace. Tady stačí zatopit 
v kamnech. Tichá krajina šeptá, že se co nevidět uzavře další kruh. 
Jedno je jisté a snad i jasné nám všem. Doba je složitá a je třeba si 
pomáhat, a ne si házet klacky pod nohy, nezapomínat na mír a na 
lásku. A proto mi milí čtenáři dovolte, abych vám za celý tým lidí, 
kteří se podílejí na tvorbě SMSKY, popřála pokojné 
Vánoce v míru a lásce. Do  nového roku vám 
kromě zdraví a štěstí přeji také sílu a odvahu 
ke správným rozhodnutím.

Marie Machačová
šéfredaktorka

Petr Halada (PS pro financování samospráv)  
a Pavla Chadimová (PS pro veřejnou správu)
Výsledkem společného jednání obou pracovních 
skupin bylo sepsání podnětu na Ministerstvo financí 

a Ministerstvo vnitra. Ten obsahuje návrh na navýše-
ní ověřovacích poplatků. Na ověřovatele je kladena 
vysoká míra odpovědnosti, nutnost neustálého vzdě-
lávání se v  legislativní oblasti, jsou rovněž vystaveni 
stresu při výkonu úředního výkonu, ověřovací akt je 

časově náročný. Tomu všemu současná výše poplatku neodpovídá.

Tomáš Dubský 
(PS pro služby na venkově)
Předseda pracovní skupiny se setkal se zástupci spo-
lečnosti GAREP. Jednali o obslužnosti venkova, bu-
doucnosti prodejen na vesnicích, také o nejnovějších 

výsledcích projektu výzkumu regionálního rozvoje, kterého je sdru-
žení partnerem.

Radek Brázda
(PS pro sociální záležitosti obcí)
SMS ČR bylo přizváno k projednání základních tezí 
připravované zákonné úpravy oblasti pracovníků 
v  sociální ochraně (neboli zákona o sociální práci). 

Jednání na MPSV se zúčastnili zástupci legislativy. 

Oldřich Vávra 
(PS pro školství a sport)
Pracovní skupina uplatnila několik připomínek k no-
vele školského zákona. Nejzásadnější byla připomín-
ka k zamýšlené institucionalizaci a parametrizaci asi-

stentů pedagoga. Podle návrhu se v malých školách (především těch 
podlimitních, jež zřizují mnohé naše členské obce) nárok na úvazek 
asistenta pedagoga značně omezí a bude podmíněn žákem se 4. nebo 
5. stupněm podpůrného opatření. Platnost tohoto návrhu by měla 
nepřímý dopad i na naplněnost těch nejmenších škol na venkově.

Radim Sršeň (PS pro dotace a mezinárodní vztahy) 
a Tomáš Chmela (PS pro strategický rozvoj)
V rámci celostátní konference SMS ČR v Českém 
Krumlově se uskutečnilo i společné setkání pracov-
ních skupin. Zazněly zde aktuální informace k ná-
rodním a evropským dotacím a řešila se problemati-
ka nakládání s pozemky ve vlastnictví států ve pro-
spěch obcí. 

Stanislav Polčák 
(PS pro energetiku)
Zástupci samospráv i odborníci na obnovitelné 
zdroje energie zpracovali v rámci pracovní skupiny 
připomínky k fungování komunitní energetiky, kte-

ré SMS ČR uplatní během meziresortního připomínkového řízení. 
SMS ČR promítnutí evropských požadavků podpory komunitní ener-
getiky podporuje. Připomínky SMS ČR k návrhu novely míří do oblas-
ti zákonných garancí nízkých přenosových poplatků, smluvních pod-
mínek (nepřípustnost jednostranné změny smluv) či vyšší flexibility 
rozdělení případného zisku energetických společenství.

Milan Kazda 
(PS pro životní prostředí a zemědělství)
Pracovní skupina se v listopadu věnovala komunit-
ní energetice a obnovitelným zdrojům energie. 
Hosty jednání byli zástupci firmy Nikatron, s.r.o., 

jež se zabývá úsporami za provoz veřejného osvětlení, výrobce fo-
tovoltaických střešních krytin Weinerberger, s.r.o., a dodavatel řídí-
cích systémů pro komunitní energetiku AlbisTech, s.r.o. Formou on-
line připojení si mohli prezentace vyslechnout i ostatní zástupci 
členských obcí.

Zpracovala Adéla Palíšková
legislativní analytička SMS ČR

Vážení členové a přátelé samospráv,
do konce roku nám zbývá už jen několik dnů. Ráda bych vám popřála 
klidný adventní čas a přiblížila nejdůležitější listopadové dění, za 
nímž stálo naše sdružení.

Za prvé: celostátní konference v Českém Krumlově
Začátkem listopadu jsem se s mnohými z vás potkala na naší konfe-
renci v Českém Krumlově. Měla jsem radost z toho, že ke mně po je-
jím skončení doputovalo množství spokojených ohlasů s tím, že se 
konference povedla. Děkuji všem, kteří vážili cestu na jih Čech, 
stejný dík patří celému týmu, jenž konferenci připravil a postaral se 
o její průběh.

Za druhé: valorizace platů představitelů samospráv
Poslední listopadový den prošel na zasedání vlády návrh, který ob-
sahuje zvýšení platů představitelů samospráv o 10 %. Sdružení in-
formaci o schválení uvítalo, nicméně i tak si dovolím poznamenat, 
že jsme usilovali o vyšší navýšení platů zástupců obcí do 3 000 oby-
vatel, a to o 15 %. Samozřejmě budeme i nadále já i moji kolegové 

z  předsednictva prosazovat automatickou valorizaci platů zastupi-
telů, aby samosprávy nebyly závislé na libovůli vlády. Na to se může-
te spolehnout!

Za třetí: pracovní skupina pro energetiku
Za velmi podstatnou považuji činnost Pracovní skupiny pro energeti-
ku SMS ČR, kterou pravidelně svolává její předseda Stanislav Polčák. 
Zejména v souvislosti s balíčkem novel energetického zákona formu-
je skupina připomínky pro meziresortní řízení, kde je sdružení připo-
mínkovým místem. Aktuálně jsme uplatnili připomínky k novele, kte-
rá právně upravuje komunitní energetiku, respektive sdílení energie. 

Vážení členové a přátelé samospráv,
závěrem mi dovolte popřát vám spokojené 
vánoční svátky a šťastný nový rok 2023!

Vaše Eliška Olšáková
předsedkyně SMS ČR

EDITORIAL

ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ

ELIŠČINO ZÚČTOVÁNÍ

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

Chceme zrušit obecní rozhlas. 
Musíme mít ale sirény, které 
ohlašují poplach?

Dotaz:
Je povinností obce mít v provozu sirény hlásí-
cí poplach při požáru či jiném ohrožení? Po-
kud ano, kde všude musí být sirény funkční 
a jak daleko od sebe mohou být rozmístěny? 
Již nechceme provozovat obecní rozhlas, rádi 
bychom však věděli, jak jinak lze splnit po-
vinnost týkající se sirén.

Odpověď:
Podle § 7 odst. 2 písm. f) zákona o integrova-
ném záchranném systému Ministerstvo vnit-
ra při plnění svých zákonných úkolů zajišťuje 
a provozuje jednotný systém varování a vyro-
zumění a systém veřejné výstrahy. § 7 odst. 8 
zákona o IZS pak stanoví, že technické, provoz-
ní a organizační zabezpečení jednotného sys-
tému varování a vyrozumění a způsob posky-
tování tísňových informací stanoví prováděcí 
právní předpis.

Příslušným prováděcím předpisem je vy-
hláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k pří-
pravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
§  6 této vyhlášky stanoví, že jednotný systém 
varování a vyrozumění je technicky, provozně 
a organizačně zabezpečen mj. koncovými prvky 
varování, kterými jsou podle § 9 odst. 1 vyhlášky 
technická zařízení schopna vydávat varovný sig-
nál, např. sirény.

Hasičský záchranný sbor kraje podle §  9 
odst. 3 vyhlášky umísťuje koncové prvky varo-
vání na území obcí s počtem nad 500 obyvatel, 
v zónách havarijního plánování a v dalších mís-
tech možného vzniku mimořádné události. Zá-
roveň podle § 9 odst. 6 a 7 vyhlášky v místech, 
která nejsou pokryta varovným signálem, mů-
že obecní úřad provádět náhradní způsob varo-
vání v dohodě s místně příslušným hasičským 
záchranným sborem kraje; připojení technic-
kého zařízení, které provozuje obec nebo jiná 
právnická osoba, jež je využitelné jako koncový 
prvek varování do jednotného systému varová-
ní a vyrozumění, připustí hasičský záchranný 
sbor kraje, splňuje-li technické požadavky sta-
novené generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky.

Zároveň § 23 odst. 2 písm. c) a § 25 odst. 2 
písm. e) zákona o integrovaném záchranném 

systému stanoví povinnost právnických a  fy-
zických osob strpět umístění zařízení systému 
varování a vyrozumění na nemovitostech, kte-
ré mají ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup 
hasičskému záchrannému sboru kraje nebo 
jím zmocněným osobám za účelem používání, 
kontroly, údržby a oprav.

Při rušení místního rozhlasu lze tedy dopo-
ručit konzultovat otázku koncových prvků va-
rování s příslušným hasičským záchranným 
sborem, který je zodpovědný za řádné fungo-
vání jejich sítě.

Zpracoval
Dominik Hrubý

legislativní analytik 
SMS ČR

Střípky z právní poradny



koncept ještě více motivačně podpořili a byl 
bych moc rád, kdyby síťoví provozovatelé vzni-
kali i z řad obcí. 

V době našeho rozhovoru právě vrcholí doba 
Vánoc, pohlednic a přání. Jak se v posledních 
letech vyvíjí rozdělení poštovních zásilek 
během roku (balíky, dopisy, pohlednice) 
a jak se poměr mění před Vánocemi?
Vánoce jsou typickou ukázkou toho, jak se mě-
ní poptávka po poštovních službách. Kdysi se 
vánoční shon na poště točil kolem pohlednic 
a přání, dnes se točí kolem balíků. Bohužel jde 
o nezastavitelné a nezměnitelné trendy vyvo-
lané změnami v komunikaci a spotřebním 
chování nás všech. Jako podnik jsme se dostali 
do situace, kdy příjmy z distribuce balíkových 
zásilek budou v příštím roce vyšší než z dopisů 
a pohlednic.

Chcete vzkázat našim čtenářům něco 
pozitivního na závěr?
Všem vašim členům, našim partnerům a zá-
kazníkům, mohu slíbit, že uděláme všechno 
proto, aby byla poštovní služba i v těch nej-
menších obcích dlouhodobě udržitelná, do-
stupná a komfortní pro všechny skupiny obča-
nů. Nové trendy v obsluze patří nejen do měst, 
ale i na venkov. Také ze srdce přeji všem čle-
nům vašeho sdružení krásné Vánoce a pevné 
zdraví v nadcházejícím roce.

Děkuji za rozhovor, totéž přejeme i my vám 
a těšíme se na další spolupráci!

Rozhovor vedla 
Adéla Palíšková

legislativní analytička 
SMS ČR

Jaká má být výše odměny?
Odměna má rozměr hodnocení i motivace. 
Z tohoto pohledu nelze uvést jednoduchý ná-
vod. Pokud zřizovatel hodnotí práci ředitele ja-
ko nadprůměrnou, je na místě, s ohledem na 
zodpovědnost a vedení kolektivu, aby byla od-
měna ředitele vyšší než odměna učitelů. 

Výši odměn ve školství nelze srovnávat 
s odměnami starostů – zejména malých obcí. 
Odměny starostů jsou jiná kapitola, kterou se 
SMS ČR rovněž zabývá, aktuálně se jedná o na-
stavení automatické valorizace odměn i pro 
starosty, které by měly odrážet míru jejich 
zodpovědnosti. 

SMS ČR nedisponuje ucelenou statistikou. 
Pro konkrétnější představu lze vycházet z vý-
běrového šetření za rok 2021, které se týkalo 
zejména městských škol a podle něhož se mi-
mořádná odměna pohybovala v rozpětí jed-
noho a půl až dvojnásobku měsíční odměny. 

Co je cílem odměny?
Je třeba si uvědomit, že cílem odměny není 
pouze přilepšit ředitelům před Vánocemi nebo 
tímto způsobem zlepšit jejich finanční ohod-
nocení. Jde zejména o podporu profesního růs-
tu a zvyšování kvality vzdělávání.

Oldřich Vávra
1. místopředseda SMS ČR

a předseda PS pro školství a sport SMS ČR
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Už jste přemýšleli o odměně pro ředitele
vaší školy? Na konci roku je ten pravý čas

SMS ČR vyjednalo obcím zvýšení paušálního 
příspěvku na provoz pošty Partner

Pracuje ředitel vaší školy dobře a zaslouží si za to ocenění v podobě finanční 
odměny? Pak nezapomeňte, že odměňování práce ředitele je kompetencí 
zřizovatele a konec roku je pro to nejvhodnějším obdobím. Co dalšího byste 
o odměňování měli vědět?  

Obcím, které provozují poštu Partner (PP), zvýší Česká pošta, s. p., 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 Ol-
šákové zástupci České pošty, s. p., ředitel divize státní poštovní služby Miroslav Štěpán a Key Account Manager téže 
divize Boris Šlosar. Na podrobnosti se ptáme Miroslava Štěpána. 

Proč a za co?
Jakkoliv se odměňováním práce ředitele myslí 
finanční odměna, jde současně i o formu ohod-
nocení kvality jeho práce, a to nejen v oblasti 
manažerského řízení organizace, péče o svěře-
ný majetek, rozvoj školy, komunikace s  rodiči 
a veřejností, ale zejména v oblasti pedagogic-
kého vedení školy.

Zřizovatel určuje řediteli školy plat 
a stanovuje odměny
Součástí platového výměru jsou položky náro-
kové a nenárokové. Stanovení platového tari-
fu, případně specializačního příplatku a pří-
platku za přímou pedagogickou činnost nad 
stanovený rozsah, patří k nárokovým složkám 
a je obvykle nejméně komplikovanou záleži-
tostí. K nárokové složce patří i příplatek za ve-
dení. U tohoto příplatku, a podobně i u osob-
ního příplatku či mimořádných odměn, lze po-
stupovat mnoha způsoby. 

Kde najdete metodiku 
k odměňování?
Větší zřizovatelé si obvykle nechají zpracovat 
kritéria pro konstrukci příplatků (či osobních 
příplatků) za vedení a metodiku stanovení od-
měn. Menší obce však mohou využít metodi-
ku, která je dostupná v rámci Školy místních 
samospráv nebo na webu smscr.cz v sekci Pra-
covní skupiny pro školství. Ucelený materiál tý-
kající se odměňování je k dispozici rovněž na 
stránkách edu.cz  v kapitole nazvané Metodické 
doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů. 
Zde naleznete konkrétní návrh na hodnocení 
i komentář k jednotlivým kritériím hodnocení. 
Metodika vznikla po široké odborné diskusi 
i za přispění SMS ČR.

Konec roku je pro udělování  
mimořádných odměn ideální
Pokud zřizovatel nemá nastavená pravidla pro 
průběžné hodnocení práce ředitele, je právě 
konec roku obvyklým obdobím pro udělování 
odměn ředitelkám/ředitelům škol. S ohledem 
na nárůst mezd ve školství by pravidelné od-
měny nadprůměrných zaměstnanců škol měly 
být samozřejmostí.

Nejčastější dotazy…
V souvislostí s udělováním mimořádných od-
měn řeší zřizovatelé řadu praktických dotazů. 
A jaké patří mezi ty nejčastější? 

Kdo vyvolá diskusi o mimořádné odměně? 
Pokud mezi sebou ředitel a zřizovatel pravi-
delně komunikují, například jednou za měsíc 
či za dva, nebo pokud zástupce zřizovatele za-
sedá ve školské radě, pak je informován o čin-
nosti školy pravidelně. Je také pravděpodob-
né, že zřizovatel již má nastavenou metodiku 
pro pravidelné hodnocení. Pokud ale dochází 
k hodnocení práce ředitele jednou za půl roku 
nebo jednou za rok, je právě konec roku vhod-
ným termínem pro odměňování a lze jen do-
poručit, aby byl v takovém případě zástupce 
zřizovatele tím aktivním, kdo diskuzi o mimo-
řádné odměně vyvolá. 

Za co má být odměna udělena?
Odměna by měla být vždy zdůvodněna – a to 
jak z pohledu finanční, tak i motivační a for-
mativní funkce. Měla by rovněž vycházet z mo-
delu kvalitní školy, která je cílovou metou, při-
čemž kritéria hodnocení jsou podrobně rozve-
dena v materiálu MŠMT v kapitole Kritéria pro 
hodnocení ředitele ZŠ. Nad rámec ke zde uve-
denému výčtu přidáváme ještě body: četnost 
a  způsob spolupráce na komunitních akcích, 
zapojení do rozvojových projektů, komunika-
ce s rodiči, kvalifikovanost vyučujících, včas-
nost předkládání materiálů zřizovateli, komu-
nikace se zřizovatelem atd. Samostatnou ka-
pitolou jsou témata spolupráce ředitele na 
investičních akcích rozvíjejících školu.

Kdo o odměně rozhoduje?
O odměně rozhoduje zřizovatel. V obcích, kde 
je ustanovena rada, je v pozici zřizovatele prá-
vě rada. V obcích bez rady je v pozici zřizovate-
le starosta obce. Zastupitelstvo si může a ne-
musí tuto pravomoc vyhradit. V případě, že by 
mělo o věci rozhodovat zastupitelstvo obce, 
bude rozhodovat výhradně o této odměně, ni-
koliv o platu ředitele atd. Zastupitelstvo může 
rovněž schválit metodiku hodnocení ředitele.

Může zřizovatel vidět do odměňování 
pracovníků školy?
Ředitel nemůže zřizovatele informovat o kon-
krétních částkách odměn jednotlivých pracov-
níků. Nic mu však nebrání informovat o sou-
hrnných částkách. Zřizovatel může také žádat 
o předložení pravidel odměňování nastavených 
školou. Představu o objemu mzdových pro-
středků včetně nadtarifních složek až na úroveň 
konkrétní školy může zřizovatel získat na we bu 
MŠMT zde: https://www.msmt.cz/file/57412/. 
Případně hledejte dokument s názvem: Podrob-
ný rozpis 2022 pro školy.

O navýšení příspěvku obcím provozujícím 
poštu Partner se naše sdružení zasazuje už 
druhým rokem. Letos se uskutečnila 
celkem tři jednání. Co je jejich výsledkem? 
Výsledkem těchto jednání je navýšení paušální-
ho příspěvku až o 1 200 korun měsíčně a zdvoj-
násobení odměny za transakci o  100 procent, 
konkrétně z původních tří na šest korun za po-
ložku. Další zvýhodnění se týká provozovatelů 
dvou a více poboček pošt Partner. 

K poslední úpravě příspěvku na provozová-
ní pošt Partner došlo v dubnu roku 2018. 
Co bylo impulsem k přistoupení na navýšení 
příspěvku, když tolik let stagnoval?
Tak jistě plodné a analytické debaty v rámci 
pracovních skupin SMS ČR a SMO ČR byly vý-
borným základem pro konstruktivní a výhod-
né řešení všech zainteresovaných stran. Nebu-
du nijak zastírat a jsem za to rád, že finální ná-
pady, jakým algoritmem model změnit, jsme 
s  generálním ředitelem Romanem Knapem 
dostali po letním jednání s předsedkyní SMS 
ČR Eliškou Olšákovou a dalšími představitel-
kami sdružení.

To nás těší. Od kdy lze počítat 
s navýšením tohoto příspěvku?
Všichni provozovatelé pošt Partner obdrží ve 
vyúčtování za lednový provoz zvýšenou odmě-
nu. Je třeba ale upozornit, že motivační bonus 
ve formě ještě vyšší provize pro provozovatele 
dvou a více provozoven byl do odměňovacího 
modelu implementován již od letošního 1. lis-
topadu. Dovolím si tedy této vaší otázky tro-
chu „zneužít“ a oslovit všechny provozovatele 
z řad vašeho sdružení. 

Tak do toho. Co byste jim chtěl vzkázat?
Starostům vašich členských obcí, které pro-
vozují poštu Partner, bych chtěl vzkázat, že 

chtějí-li mít provize ještě o čtvrtinu vyšší, mě-
li by kontaktovat obchodního zástupce ČP, 
který pečuje o jejich provozovnu, a požádat 
jej o schůzku.

Jak se navýšení příspěvku na provozování 
PP dotkne rozpočtu České pošty?
Ve finančním plánu pro rok 2023 bylo třeba po-
ložku odměn pro provozovatele pošt Partner 
zvednout o cca 40 mil. Kč. Přes tuto skutečnost 
jsem přesvědčen, že půjde o smysluplně a kon-
cepčně využité finanční náklady.

Některé obce tvrdí, že k navýšení nedošlo. 
Je to možné?
Nedovedu si tento případ představit, byť se na 
nový model odměňování dívám z různých úh-
lů pohledu. Vždy se musíme ve finále podívat 
na komplexní výsledek, který je prostým souč-
tem fixní a variabilní odměny.

Kolik poboček má Česká pošta a kolik 
z tohoto čísla tvoří pošty Partner? 
Česká pošta provozuje tolik poboček, kolik vy-
plývá z aktuálního legislativního zadání. A to 
stanovuje povinnost provozovat minimálně 
3 200 poboček. Legislativu spolehlivě dodržu-
jeme i s pomocí našich partnerů, kteří provo-
zují již více než čtvrtinu poboček. 

Jak to vidíte v budoucnu?
Budoucímu rozsahu pobočkové sítě musí před-
cházet konstruktivní diskuse, která vezme v po-
taz všechny související otázky. Ty směřují k dlou-
hodobě ekonomicky udržitelnému modelu, vy-
vážené dostupnosti poboček ve městech a na 
venkově a k roli, jíž hraje Česká pošta na ma-
lých obcích a vůči sociálně potřebným skupi-
nám obyvatel. 

Jaký je poměr provozovatelů pošt Partner, 
jimiž jsou obce a soukromý sektor?
Dlouhodobě konzistentní, obce tvoří zhruba 
55 procent provozovatelů.

Jak se vám osvědčila spolupráce se síťovými 
partnery a co si pod tím názvem může 
čtenář představit?
Na výbornou. Síťový provozovatel je v naší ter-
minologii ten, kdo provozuje dvě a více provo-
zovny. Koncept většího počtu poboček je pro-
vozovně stabilnější a ekonomicky výhodnější 
pro obě strany. Z těchto důvodů jsme tento 

https://www.msmt.cz/file/57412/


Možná už teď při čtení tohoto rozhovoru 
některý starosta přemýšlí, že by se do 
projektu zapojil. Jak má vlastně vypadat 
taková vhodná nádrž pro záchranný chov?
Nádrž pro založení chovu karasů obecných 
musí být celoročně zavodněná, nesmí vysy-
chat, alespoň v jednom místě by měla dosaho-
vat hloubky minimálně 1,2 m. Nádrž by měla 
být vypustitelná nebo alespoň spolehlivě slo-
vitelná. Naprosto bezpodmínečné je, aby ná-
drž byla prosta karase stříbřitého nebo kara-
se zlatého. V nádrži by měl být karas obecný 
v době vysazení jediným druhem, a to po do-
bu jednoho až dvou let. Pokud se karas obec-
ný v nádrži etabluje ve stabilní populaci, je 
možné introdukovat další druhy ryb. Je rovněž 
vhodné u  nádrže umístit ceduli se zákazem 
vysazování ryb. 

Co by měli o projektu starostové, 
potažmo veřejnost, ještě vědět?
Celý projekt má jedno velké ale. Aby se poda-
řil, musí se o něm vědět. Může hrozit to, že 
k  nádrži někdo přijde a řekne si, že by bylo 
hezké, kdyby tady byli i zlatí karasi, pustí je 
sem a tím celé naše snažení zmaří. Nebo kdy-
by do takové nádrže někdo pustil vánočního 
kapra, to by byl samozřejmě také problém.

Snad tedy i tento rozhovor přispěje 
k lepší osvětě o projektu Karas, 
do kterého se SMS ČR rádo zapojí!

Rozhovor vedla 
Adéla Palíšková

legislativní 
analytička SMS ČR
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Zachraňte karase! SMS ČR se zapojí do projektu
na záchranu původní české ryby

Daňové příjmy vaší obce v roce 2023
spočítáte snadno s naší kalkulačkou RUD

SMS ČR se zapojí do projektu na záchranu původní české ryby – karase obec-
ného. V nadcházejících měsících osloví ve spolupráci s krajskými manažery 
starosty obcí ve Středočeském kraji, kteří by měli chuť se na projektu podílet 
a na jejichž katastru se zároveň nachází vhodné vodní plochy. V příštím roce 
mají odborníci v plánu zarybnit přibližně pět vodních ploch, v dalších letech 
se počty ještě navýší. O bližší vysvětlení jsme požádali Petra Štěpánka, speci-
alistu na reintrodukci (pozn. red. – proces, při němž člověk navrací vyhubená zví-
řata do míst, kde dříve volně žila).

Na tom, že daňové příjmy patří v každé obci, v každém městysi či městě k těm nejdůležitějším, se asi shodneme 
všichni. Jak vysoké ale budou tyto příjmy v příštím roce? Na to se pokusí odpovědět naše kalkulačka RUD, kterou na-
jdete na webových stránkách SMS ČR. S pomocí tohoto nástroje snadno zjistíte, jak vysokou částku z tzv. sdílených 
daní můžete v roce 2023 očekávat.

Čím se karas obecný vyznačuje?
Karas obecný je původní kaprovitá ryba. Podo-
bá se kaprovi, je menší, vzácně dorůstá dvou ki-
logramů, většina ryb dosáhne půl kilogramu. 
Je zlato-bronzového zbarvení se zelenkavými 
nádechy, ploutve může mít až načervenalé. 
Ještě v minulém století patřil mezi nejhojnější 
ryby českých rybníků, tůní a slepých ramen.

Proč vlastně z našich vod karasi zmizeli?
Ubývat jich začalo ve druhé polovině minulé-
ho století i přes jejich odolnost a nenáročnost. 
Dnes je na území Česka vzácnou rybou, a to 
kvůli zániku drobných nádrží, lesních tůní, sle-
pých ramen řek, kde karas obecný patřil mezi 
dominantní rybu. Z produkčních rybníků jej 
vytlačil na maso chovaný kapr obecný. Další 
pohromou pro karase obecného bylo zavleče-
ní jeho východního příbuzného karase stříbři-
tého v druhé polovině minulého století. Karas 
stříbřitý se rychleji množí, má schopnost gy-
nogeneze, reprodukce jen ze samičích gamet, 
kdy k  oplození jiker stačí mlíčí jiné kaprovité 
ryby, aniž by bylo třeba její DNA. Vzrostlí ka-
rasi stříbrní pak během několika generací ka-
rase obecného i kvůli této konkurenční výhodě 
z nádrže vytlačí. Hrozbu představuje také cho-
vateli vypuštěný „zlatý karas“, s nímž se karas 
obecný může křížit. A problémem je i vypuště-
ní kapra do chovné nádrže, což patří ve spous-
tě rodin mezi „vánoční tradice“.

Kdo stojí za záchranným programem 
Karas, který má tuto kdysi tak rozšířenou 
českou rybu vrátit do přírody?
Záchrannou akci Karas odstartovala pražská 
zoo, která připravila program ve spolupráci 
s pražskými rybáři z Českého rybářského sva-
zu, Biologickým centrem AVČR a Českou ze-
mědělskou univerzitou. Nyní se po dvoule-
tých přípravách pokoušíme vrátit karase obec-
ného do přírody. 

Jak taková záchranná akce probíhá?
Desítky dobrovolníků vytipovaly lokality v Čes-
ké republice, kde karas obecný ještě přežívá. 
Ryby byly následně geneticky testovány na Čes-
ké zemědělské univerzitě. Geneticky čisté linie 
karase obecného pražská zoo Praha chová ve 
svých nádržích v Praze a v Dobřejově a vypouš-
tí je do vhodných nádrží v republice.

Kde jste našli první vhodné nádrže?
Na konci jara a na podzim byl karas obecný 
vypuštěn do dvou rybníků rybářského svazu 
na Dobříšsku, v říjnu jsme jej vypustili do 
rybníku U kamenného stolu ve Vinoři. Dal-
ších 99 vypuštěných ryb bylo odchováno pří-
mo v Zoo Praha, ty jsou původem od Pracko-
vic nad Labem. Karas obecný chovaný v Zoo 
Praha patří k linii typické pro povodí Labe, na 
Moravě se vyskytují populace, které náleží 
k dunajské linii.

SERIÁL: Představujeme vám pracovní skupiny SMS ČR 
Nejmladší ze všech pracovních skupin SMS ČR, jež vám představíme v závěrečném díle tohoto seriálu, je skupina pro dopravu, která 
cílí na dopravní otázky, jež se týkají samospráv. Její členové se poprvé setkají na počátku nového roku, konkrétně v pondělí 9. ledna 
v 10 hodin v Praze.

Doprava pod drobnohledem, první jednání 
nejmladší pracovní skupiny SMS ČR se blíží!
Skupinu vede Václav Venhauer. 
Kdo jsou její další členové?
V čele skupiny stojí Václav Venhauer, starosta 
Libic nad Doubravou a člen celostátního před-
sednictva SMS ČR. Jihomoravský kraj bude re-
prezentovat starosta Pavlic Pavel Nechvátal, 
Ústecko Magda Pejšová z Dolních Zálezel. Oba 
již dopravní otázky v rámci SMS ČR v minulosti 
řešili, když byli členy Pracovní skupiny pro služ-
by na venkově, kam dosud dopravní problema-
tika spadala. Dalšími řádnými členy jsou sta-
rostka obce Čistá ve Středočeském kraji Blan-
ka Čebišová, starosta Rokytnice na Olomoucku 
Kamil Malenda a za hl. m. Prahu byl do pracov-
ní skupiny nominován starosta MČ Praha-Bě-
chovice Ondřej Martan.

Nebudou chybět ani odborníci…
Svou účast ve skupině potvrdili také odborníci, 
kteří budou plnit roli stálých hostů. Jsou jimi 

Kde jsme na to přišli?
Čísla se samozřejmě nevěští z křišťálové koule, ale vychází z predikcí 
daňových příjmů Ministerstva financí a z platných právních předpisů 
– tedy především ze zákona č. 243/2000 Sb., o  rozpočtovém určení 
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 
státním fondům (tedy zákona o rozpočtovém určení daní), a také 
z vyhlášky č. 249/2022 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na 
částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 
z příjmů.

Zavedli jsme i novinku
Kromě podílů z jednotlivých daní naše kalkulačka uvádí i jednu veli-
ce zajímavou novinku. Tou je výpočet částky, která do vašich rozpočtů 
doputuje přeneseně řečeno na jednoho občana, na jedno dítě ve vaší 
škole a školce, na jednoho zaměstnance nebo na jeden hektar vaší 
katastrální výměry. Můžete tak lépe identifikovat, na čem celkové 
příjmy vaší obce závisí a jak se dané konkrétní kritérium na celkové 
výši podílí.

Martin Leso z Českého vysokého učení tech-
nického, Tomáš Tužín z České komory autori-
zovaných inženýrů a techniků činných ve vý-
stavbě, Luděk Kudláček z Integrované dopravy 
Středočeského kraje nebo právnička Michae-
la Sigmundová, která se dlouhodobě zabývá 
tranzitní dopravou v obcích.

A čemu se bude skupina pro dopra-
vu věnovat? 
Její členové se v posledních měsících zabývají in-
stitutem přerušení provozuschopnosti železnič-
ní trati, což je téma, které bude v prvních měsí-
cích nového roku rezonovat odbornou dopravní 
veřejností. Počátek prosince byl mj. ve znamení 
velké cyklokonference, kterou si členové pracov-
ní skupiny nenechali ujít! Otázka cyklodopravy 
je všudypřítomná téměř ve všech obcích bez 
ohledu na jejich velikost či polohu. Dlouhodobě 
SMS ČR spolu s BESIPem řeší také bezpečnost 
provozu. Častým přáním obyvatel jsou obchvaty 

měst a obcí a právě koncepci budování velkých 
dopravních staveb budou průběžně členové 
pracovní skupiny monitorovat a připomínkovat.

Jste také dopravními nadšenci? 
Chcete se podílet na řešení dopravních otázek 
nejen ve vaší lokalitě, ale celorepublikově? Po-
kud ano, pak neváhejte kontaktovat legislativ-
ního analytika Marka Komárka.

Václav Venhauer
předseda PS
pro dopravu

Marek Komárek
legislativní analytik

SMS ČR

Snad vám to pomůže…
Samozřejmě nikdo z nás neví, co nám rok 2023 vlastně přinese. Lze je-
nom těžko odhadovat, jak se bude vyvíjet inflace, růst české ekonomi-
ky, spotřeba domácností, daňová politika státu, zaměstnanost nebo 
třeba růst platů. V této značně dynamické době nelze s jistotou očeká-
vat prakticky nic. Přesto doufáme, že vám naše kalkulačka bude nápo-
mocna při sestavování rozpočtů vašich obcí.

Kde kalkulačku najdete?
Aktuální kalkulačku RUD naleznete na stránkách SMSČR zde: https://
apps.smscr.cz/rud nebo mezi aplikacemi na Portálu zastupitele https://
portalzastupitele.cz/Kalkulacka.

Jan Sedláček
autor kalkulačky

a spolupracovník SMS ČR

Díl desátý: Pracovní skupina pro dopravu
Rozhovor

https://apps.smscr.cz/rud
https://apps.smscr.cz/rud
https://portalzastupitele.cz/Kalkulacka
https://portalzastupitele.cz/Kalkulacka
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Za okny vašich radnic svítí slunce. 
Až z té radnice odejdete, všimnete si toho
Není starosta jako starosta. Po volbách se v řadě obcí obměnila zastupitelstva, mnoho dlouholetých starostů skončilo.  
O něco dříve odešel z této pozice Jan Sedláček – dnes už bývalý starosta Křižánek na Vysočině, nezapomenutelná tvář 
SMS ČR, nositel mnoha ocenění (ať už jako starosta oceněné obce, nebo přímo oceněný starosta), srdcař, který věnoval 
mnoho sil a energie boji za práva samospráv ve sdružení. Jak se mu dnes žije a jak vzpomíná na dobu svého starosto-
vání? A po čem se mu už nestýská?

Říká se sice, že doma není nikdo prorokem, 
vy jste ale prokazatelně jedním z těch, kteří 
profesi starosty za svého aktivního působení 
povýšili na úplně jiný level. Když vzpomenu 
na tu celou řadu úspěšných projektů v obci, 
které se rázem staly příklady dobré praxe 
nejen u nás, ale i v zahraničí, úspěchy 
v celostátních soutěžích, které tady ani 
všechny nevyjmenuji… Co z toho pro vás bylo 
nejcennější?
Traduje se, že se každý starosta či starostka 
snaží během své funkce postavit si aspoň je-
den pomník. Tedy něco, co v té obci zůstane 
občanům na očích, až skončí. I já jsem samo-
zřejmě měl radost ze všech projektů, které se 
podařily, a byl jsem pyšný na úspěchy obce, 
kterých dosáhla. Ale ono to přece není o těch 
pomyslných pomnících. Jednou mi jedni ná-
jemníci obecních bytů, které jsme postavili, 
přišli poděkovat. Za to, že jsme jim pomohli 
v tíživé životní situaci a přispěli tak k pozitivní 
změně v jejich životech. Postupem času jsem 
si stále více uvědomoval, že právě pomoc lidem 
je to, co je na mojí práci nejdůležitější. Do-
dnes, když projíždím kolem bytů, které jsme 
vybudovali v již opuštěných domech a v jejichž 
oknech se večer svítí nebo si přes den okolo 
hrají malé děti, mám prostě radost. A pokud 
jsem z pozice starosty pozitivně ovlivnil život 
alespoň jednoho jediného člověka, pak snad 
ta moje práce nebyla zbytečná.  

Jak dlouho jste byl starostou Křižánek 
na Vysočině a jak na to dnes vzpomínáte?
Starostou v naší obci jsem byl necelých 15 let. 
Se čtyřmi roky v pozici místostarosty a jednoho 
roku v roli člena zastupitelstva je to dohroma-
dy 20 let mého života, které jsem ve vedení na-
ší obce strávil. A vzpomínám na tu dobu velice 
pozitivně. Byla hektická, náročná, plná stresu, 
byla dlážděná celou spoustou problémů a ob-
čas i nějakým tím úspěchem. Vlastně to připo-

mínalo jízdu na splašeném mustangovi, který 
neustále zrychloval. Přesto nebo právě proto 
na tu dobu vzpomínám velice dobře. Možná 
i proto, že jsem si o svém konci rozhodl sám. 

Po čem se vám nejvíc stýská?
Musím naprosto upřímně říci, že vůbec po ni-
čem. Ta doba skončila. Není dobré žít z minu-
losti, nimrat se v ní a stýskat si. Je třeba jít dál.  
Byla to pěkná doba, ale tou změnou život ne-
končí – spíš naopak.

Po čem se vám naopak nestýská?
Vůbec mi nechybí konflikty s lidmi. Do doby, 
než jsem se stal starostou, jsem fakt neměl zdá-
ní o tom, kolik je mezi námi ve společnosti (pro-
miňte mi ten výraz) magorů. A samozřejmě se 
mi také vůbec nestýská po tom obrovském ni-
kdy nekončícímu stresu. Ten v průběhu funkce 
postupně a pomalu narůstá tak trochu bez po-
všimnutí. Připomíná to tu žábu, která se se zvy-
šující se teplotou vody v hrnci na kamnech po-
stupně uvaří, aniž by vyskočila. 

Co je pro starostu, který opouští tento post, 
nejtěžší z lidského hlediska? 
Nejtěžší je prostě skončit. Minimálně v sociál-
ní bublině vaší obce jste ve vysoce postavené 
pozici. No… a najednou to už neplatí. A pokud 
zastáváte ještě nějaké další prestižní funkce, 
je to samozřejmě ještě těžší. Ale když už si člo-

věk uvědomí, že to skončilo, je vyhráno. A je to 
samozřejmě hlavně o tom, jak si to člověk 
srovná v hlavě. Nesmí se prostě utápět v minu-
losti, živit v sobě pocit křivdy. Pokud někdo 
zvládl tak těžkou práci, jakou funkce starosty 
je, pak má přece ty nejlepší předpoklady být 
úspěšný i v nové životní roli. 

Každé ohlédnutí zpět nám může s odstu-
pem času přinést „střízlivější“ pohled na 
situace, které jsme v době největšího 
zápalu a množství práce mohli vidět jinak. 
Dalo by se to říct i o starostování obecně?  
Zcela jistě dalo. Ten zápal pro věc pod tlakem 
obrovského množství práce, kdy stále nemáte 
hotovo a stále něco přibývá, změní optiku 
snad každého. Spoustu věcí a problémů vnímá 
starosta srdcař pod vlivem toho velkého tlaku. 
Až při pohledu z venku si člověk uvědomí, ko-
lik věcí je pro běžného občana zcela nepod-
statných. 

Vidíte dnes některé věci jinak? Řešil byste 
třeba jinak některé situace nebo byste 
postupoval stejně, kdybyste se se součas-
ným uvažováním vrátil v čase?
Samozřejmě, že ano, spoustu věcí bych řešil ji-
nak. Myslím si však, že by se jednalo o drob-
nosti. Většinu zásadních věcí bych asi řešil 
stejně. Člověk se přece nemění.  

Snad vás otázkami moc nenavádím… ale 
neříkáte si třeba, že jste některým věcem 
věnoval až příliš mnoho energie (když 
vzpomenu například na vaše nasazení 
v době první vlny epidemie covid-19 atd.)?
Ano, zcela jistě věnoval. Mnoho a mnoho ener-
gie. Na úkor rodiny, svého zdraví, svých koníč-
ků, svých známých... Myslím, že starostky a sta-
rostové, kteří tento článek čtou, přesně vědí, 
o čem mluvím. Ale to k tomu prostě patří.  

O některých starostech „srdcařích“ platí, 
že jednou starosta, vždycky starosta… 
Ten jejich profesionální pohled na obec už 
se pak nezmění. Jste starostováním 
„postižený“ nebo jste uměl okamžitě 
přepnout na obyčejného občana Křižánek? 
To přepnutí do kategorie „obyčejný občan“ ne-
bylo jednoduché. Dvacet let byly Křižánky pro 
mě něco jako jedno z mých dětí. A to je těžké 
opustit. Trvalo mi, než jsem si zvykl, že nemu-
sím řešit pobíhající psy, děsit se, že do rána na-
sněží a nebudou sjízdné cesty a schůdné chod-
níky. Že nepřijde povodeň, když se blíží příva-
lový déšť. Jestli zase někdo zapálil kontejner 
nebo vysypal odpad k autobusové zastávce. 
A tak dále a tak dále.
 
Co vám nejvíce pomohlo „dostat se z toho“?
Na to je vcelku jednoduchá odpověď. „Stačí“ si 
najít novou práci, kde začnete od nuly a v obo-
ru, kterému jste se mnoho let nevěnovali. 
A  zvláště pokud při tom musíte udržet krok 

s kolegy o generaci mladšími. Jeden den ještě 
do noci sedíte jako starosta na radnici a řešíte 
poslední problémy a druhý den ráno stojíte 
u  píchaček a značíte příchod coby řadový za-
městnanec. Přijít do nové práce s pověstí vy-
sloužilého komunálního politika na plusových 
bodech v novém pracovním kolektivu také ne-
přidá. To vlastně nezačínáte ani tak od nuly ja-
ko spíše z mínusových hodnot. Na druhou 
stranu je to asi ta nejlepší terapie, jak si vyndat 
hlavu z… (všichni asi víme odkud). 

Na druhou stranu, víme, že jsou i takoví 
„bývalí starostové“, kterým tato profese 
může pěkně zamotat životem. Dostanou se 
například do opozice a současnému 
starostovi příliš nepomáhají, ale dělají 
přesně to, co jim samotným ztrpčovalo 
práci… aniž by si toho třeba byli vědomi. 
Na co by si měli dávat „bývalí starostové“ 
pozor, aby se zbavili i pocitu křivdy?
Pocit křivdy samozřejmě může cítit každý, kdo 
skončí. Větší či menší měrou. Nicméně je tře-
ba si uvědomit, že tímto pocitem škodí bývalý 
starosta jenom sám sobě. Na tom pocitu se 
nic konstruktivního a ani pozitivního vytvořit 
nedá.

Napadá mě, že možná je to někdy i tak, 
že takový „starosta srdcař“ má problém 
opustit tuto profesi poté, co věnoval obci 
tolik energie a bezesných nocí. Ale pak si 
řekne, že svou roli splnil a jde se dál. 
Někdy se vývoj přibrzdí, někdy naopak 
zrychlí, někdy se zamíří docela jiným 
směrem. Je to tak?
Ono je to zase o tom, jak si člověk věci pomysl-
ně srovná v hlavě. Ta obec přece žádnému sta-
rostovi nepatří. Pouze mu ji občané svěřili do 
péče. A ten časový úsek, po který o ni může pe-
čovat, není nikdy do nekonečna.

A jednoduché to není ani s tím koncem při 
splnění své role. Obec nejsou sáňky, které se 
roztlačí z kopce a pak už jedou samy. Nikdy 
není hotovo, je jenom více či méně problé-
mů. Nejde říct, už mám všechno hotovo, a tak 
končím. 

Myslíte, že jste svou roli pro Křižánky 
splnil? Nebo jste měl ještě zůstat? 
Tak toto hodnocení je spíš na občanech Křižá-
nek. Já to nevím. Neměl jsem tu možnost se na 
Křižánky v době mého starostování podívat 
„z  venku“.  Pohled z nitra radnice by moc ob-
jektivní nebyl. Kdo ví, třeba bych byl svým nej-
větším kritikem. Co však vím docela jistě, je to, 
že moje rozhodnutí bylo správné. A jsem rád, 
že přišlo v době, kdy aspoň někteří občané řek-
li, že je to škoda.   

Co byste popřál svým bývalým kolegům, 
kteří jsou teď po volbách v podobné situaci, 
v jaké jste byl ještě nedávno vy?
Možná všechno, co jsem tady uvedl, vyznělo 
trochu depresivně. Skončit samozřejmě není 
jednoduché a já nechci nikomu lhát o opaku. 
Ale samotný odchod z čela obce není žádná 
tragédie, kvůli které je třeba se hroutit. Vaše 
služba pro tuto společnost prostě skončila. 
A  je třeba na tom všem hledat to pozitivní. 
Rád všem starostkám a starostům říkám na 
setkáních jednu větu: „Za okny vaši radnic svítí 
slunce. A až z té radnice odejdete, pak teprve si to-
ho všimnete!“

Moc děkuji za moudrá slova a ze srdce vám 
přeji mnoho štěstí v životě a krásné 
Vánoce!

Rozhovor vedla
Marie Machačová

„Přesně před deseti roky získala naše obec naprosto nečekaně třetí místo v celostátním kole soutěže Vesni-
ce roku. Koukám na tu fotku a říkám si, jestli to byla vůbec pravda nebo zda to nebyl jen nějaký sen, ze kte-
rého se člověk probudil…,“ vzpomíná dnes bývalý starosta Jan Sedláček. 

Jan Sedláček strávil ve vedení obce Křižánky dohro-
mady 20 letPravidelné otužování je návykové. V každém případě prospívá dobrému zdraví. I tomu duševnímu.

Jan Sedláček se svými syny na dovolené v Londýně. 
„Konečně mám čas na rodinu,“ říká. 

Rozhovor



čnete, nastává ideální doba konzultovat správ-
ný postup s pověřencem. Ten vás upozorní na 
rizika takového zpracování a případně dopo-
ručí lepší postup. 

Velkým tématem a snad nejtypičtějším pří-
kladem nového zpracování osobních údajů je, 
když obec nechá nainstalovat byť jen jedinou 
online či záznamovou kameru. 

Osobní údaje získané pro konkrétní 
účel nelze využít pro cokoliv dalšího
Druhá situace, kdy je vhodné obrátit se na po-
věřence, nastane ve chvíli, kdy osobní údaje, 
které již máte v držení, chcete využít k něče-
mu novému. V praxi by mohlo jít o situaci, kdy 
obec využije náhodně získané e-maily občanů 
(z běžné korespondence) k rozeslání obchodní 
nabídky firmy, která obci poskytla finanční dar. 
To proběhne bez jakékoliv konzultace s pově-
řencem. Pověřenec by totiž tento krok důrazně 
nedoporučil a obec by seznámil s riziky, včetně 
možné námitky dotčených subjektů. 

I když máte jen pochybnosti…
A konečně za třetí je vhodné obrátit se na po-
věřence vždy, když máte jakékoliv pochybnos-
ti o správném postupu při nakládání s osobní-
mi údaji. Platí, že žádná otázka není hloupá či 
zbytečná a konzultace s pověřencem může po-
moci předejít nepříjemnému vývoji situace.
 

Lenka Matějová
koordinátorka 

služeb pověřenců 
pro ochranu osobních 

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

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

Žádná otázka není zbytečná
a platí to i při zpracování osobních údajů na obci

Autorská práva jednoduše
– připravujeme pro vás ceník na rok 2023

Ve všech číslech SMSKY už několik let nechybí rubrika vztahující se k činnosti pověřenců SMS-služeb nebo k vybrané 
otázce z oblasti ochrany osobních údajů. V posledních měsících se opět věnujeme úvodu do ochrany osobních údajů 
a popisu povinností obce. Proč? Vede nás k tomu nejen příznačné „opakování matka moudrosti“, ale i začátek nového 
volebního období a nástup nových starostek a starostů do funkce. V následujícím textu se pozastavíme nad otázkou, 
v jaké chvíli je na místě obrátit se na pověřence. Přinášíme vám přehled, v jakých agendách nebo v jakých momen-
tech je vhodné, ne-li nutné požádat pověřence o konzultaci. 

Vánoce se blíží a i my jsme si pro vás připravili dárek pod stromeček. S radostí můžeme potvrdit, že projekt Autorská 
práva jednoduše tu s vámi bude i příští rok. Už velmi brzy budete mít možnost využít výhody tohoto projektu. 

Správce musí pustit pověřence 
do všech agend
Úkolem správce osobních údajů (obce) je pod-
le obecného nařízení o ochraně osobních úda-
jů (ON, GDPR) zajistit, aby byl pověřenec řádně 
a včas zapojen do veškerých zpracování osob-
ních údajů, které správce provádí. To v překla-
du znamená, že pověřenec musí mít možnost 
vytvořit si detailní přehled o všech agendách 
organizace, ve kterých se zpracovávají osobní 
údaje. A pokud správce vytvoří agendu novou, 
pověřenec se o ní musí včas dozvědět.

V čem je tento projekt prospěšný? 
Je to jednoduché! Díky projektu Autorská práva jednoduše můžete ve 
své obci vypořádat veškeré autorské poplatky za hudební produkci na 
kulturních a společenských akcí jednou jedinou platbou, a to ještě vý-
razně výhodněji. 

Pořídit si můžete balíček licencí šitý na míru pro obce podle počtu oby-
vatel. Tyto licence pak máte možnost v průběhu celého roku využít na ak-
ce, jako jsou plesy, zábavy, dětské dny či oslavy obce. Zároveň si můžete 
i přiobjednat licence na specifické akce jako jsou např. poutě, trhy či spor-
tovní akce. Nejoblíbenější licencí je ta na místní rozhlas, díky které máte 
pokrytý místní rozhlas na celý rok bez počítání amplionů či jiných starostí. 

Jak poznáte dobrého pověřence?
Obecné nařízení tyto povinnosti klade na vrub 
správce. Obec by se tak měla sama aktivně 
obracet na pověřence. Nicméně dobrého po-
věřence poznáte i podle toho, že nečeká na 
správce, ale pravidelně upozorňuje na změny 
a novinky a poskytuje metodické vedení v této 
problematice.

Správce na povinnost aktivní 
konzultace často zapomíná
Z naší pětileté praxe víme, že správce na po-
vinnost aktivní konzultace velmi často zapo-
míná. Především tehdy, kdy obec zahajuje no-
vé zpracování. To může mít dvojí podobu. Buď 
se chystáte s osobními údaji, které již ve svých 
evidencích máte, dělat něco, co jste s nimi do-
sud nedělali, např. kombinujete osobní údaje 
z různých evidencí, vypracováváte úplně novou 
evidenci, nebo začínáte shromažďovat zcela 
nové osobní údaje.

S pověřencem konzultujte 
každé nové zpracování
Jen připomínáme, jak už je naším zvykem, že 
osobním údajem může být v souvislosti s dal-
šími informacemi téměř cokoliv. Osobní údaj 
je ve spojitosti se jménem i výška, váha, slovní 
projev, státní poznávací značka, charakteris-
tické oblečení apod. Na to se často zapomíná. 

Z nedávné doby můžeme jmenovat např. 
situaci, kdy se museli zaměstnanci pravidelně 
testovat na covid-19. To je právě ten případ, 
kdy dochází ke zpracování zcela nové eviden-
ce. Shromažďujete osobní údaje, které jste do-
sud třeba vůbec nezpracovávali. Dříve než za-

Nový ceník najdete již brzy na našich stránkách
Pokud stále ještě váháte, nastražte uši a pečlivě sledujte naše webové 
stránky www.smscr.cz, protože vám již brzy představíme nový ceník pro 
rok 2023! Mezitím si užívejte pohodovou vánoční atmosféru a v novém 
roce na slyšenou.

Jakub Iran
koordinátor projektu

Autorská práva jednoduše

Zapojení veřejnosti do plánování?
Zvažte míru participace!
Míra a účinek zapojení veřejnosti do plánování se může případ od případu velmi lišit. Pojďme si představit různé varianty.

Informování: Samo o sobě ještě není přímým 
zapojením veřejnosti do plánovacího procesu, 
ale dobrá informovanost obyvatel je prvním 
krokem k vytvoření důvěry ve vaše kroky. Cí-
lem je pochopení problémů občany, předsta-
vení možností, jak tyto problémy řešit, popř. 
výhod vyplývajících z vámi zvoleného řešení.

Konzultace: Jednoduše získáváte od svých 
občanů zpětnou vazbu na již předpřipravený 
materiál. Proces je jasně stanoven, občané 
jsou s  dostatečným předstihem informováni 
o tom, kde a jak mohou zpětnou vazbu vyjád-

řit. Právě tuto variantu volíme v SMS-službách 
nejčastěji, nebojíme se ale ani intenzivnější 
spolupráce!

Zapojení: Aneb snaha o oboustranné pocho-
pení. Je třeba vysvětlit občanům vaše myšlen-
ky (popř. myšlenky zpracovatelů) a zároveň po-
chopit a zapracovat jejich myšlenky.

Spolupráce: Veřejnost je rovnocenný partner 
v plánovacím procesu. Občané přímo navrhují 
možná řešení. Jejich (mnohdy inovativní) ře-
šení se aplikují v maximální možné míře.

Řízení občany: Jedná se o trochu extrémní si-
tuaci, kdy zpracovatelé před veřejnost přistoupí 
tzv. „tabula rasa“ a pouze strukturují přání ve-
řejnosti nebo zástupců občanské společnosti.

A jak moc chcete zapojit vaše občany vy?

Marek Komárek
koordinátor

strategického 
plánování

Na co se těšíme?
My se na základě vlastní praxe těšíme především na to, že nově bude 
možné vyplňované formuláře průběžně ukládat, zjednoduší se vyplňo-
vání položek a celkový design formulářů bude zpracován přehledněji. 

 
A mělo by to být zadarmo…
Podle dostupných informací by navíc služby zadavatelům měly být po-
skytovány zdarma, což je příjemná změna oproti současnému stavu, 
kdy jsou podání zpoplatněná. Kromě toho, že zadavatelé ušetří za po-
platky jako takové, odpadne jim i veškerá administrativa spojená s vy-
účtováním služeb a fakturami.

Eliška Huk Kloučková
administrátorka a konzultantka

veřejných zakázek

Nový Věstník veřejných zakázek? V provozu bude už od jara
Na jaře 2023 se očekává zahájení provozu nového a modernizovaného Věstníku veřejných zakázek. Jaké novinky nás 
čekají a jaké změny budou pro zadavatele podstatné? A nezapomínají zadavatelé na povinnost uveřejňovat ve Věst-
níku veřejných zakázek příslušné informace?

K čemu Věstník slouží?
Věstník veřejných zakázek (dále jen „Věstník“) je jednotným místem 
pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které 
jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek. V případě nadlimitních i podlimitních zakázek je v něm 
zadavatel povinen uveřejnit výsledek zadávacího řízení, nadlimitní ří-
zení v něm také příslušným formulářem zahajuje. Samostatnou kate-
gorií je pak evidování některých změn závazků ze smlouvy na veřejnou 
zakázku. Nezapomeňme ani na povinnost oznámit do Věstníku profil 
zadavatele jako takový nebo jeho případnou změnu.  

Kde ho najít?
Věstník veřejných zakázek je provozován na webové stránce www.
vestnikverejnychzakazek.cz. Od jara příštího roku se na téže adrese 
očekává zahájení provozu jeho nové verze. Připravuje se moderní a pře-
hlednější celková podoba Věstníku. Veřejná část bude nově dostupná 
i v angličtině a zajistí přívětivější prostředí pro zahraniční dodavatele. 

http://www.smscr.cz/
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/


Tušíte, jaká by byla návratnost investice?
Bez možnosti dodávek přebytků do distribuční sítě se délka návratnos-
ti investice zvyšuje, protože prodej přebytků tvoří zajímavou příjmovou 
část projektu.

Fotovoltaické elektrárny fungují velmi dobře od konce března do za-
čátku září, pak jde jejich výkon postupně dolů. V zimních měsících ne-
vyrobí skoro nic. I s tímto je nutné počítat. Baterie sice vypadá na první 
pohled jako dobré řešení. Ovšem i baterie má svá úskalí. 

Jaká?
Prvním z nich je jejich stále vysoká pořizovací cena a návratnost kolem 
10 let. Což je i velmi blízko jejich životnosti, která se odhaduje na cca 15 let 
(jedná se o životnost materiálu, z kterého je baterie vyrobena). Životnost 
baterie výrobci udávají v nabíjecích cyklech. Nikdo už vám neřekne, co 
přesně znamená vybití a nabití baterie (kolik procent, protože vybití bate-
rie na 0 % ji většinou zničí) a kolik cyklů ročně proběhne. U rodinných do-
mů se odhaduje na 250 – 300 nabíjecích cyklů ročně. Druhým je skutečná 
použitelná kapacita baterie, která činí 90 % udávané kapacity a v průbě-
hu užívání samozřejmě klesá. Třetím úskalím je to, že baterie představu-
je zálohu jen na pár hodin nebo na jeden den (samozřejmě záleží na veli-
kosti bateriového úložiště). Pokud tedy bude více po sobě zatažených 
dnů, baterie nepomůže a vy budete odebírat elektřinu ze sítě.

Je zde ještě nějaké další úskalí, které jste nevyjmenoval?
Dalším problémem je, že málokterá firma vám bude počítat spotřebu 
bateriového úložiště dle vaší skutečné spotřeby, pokud si o to sami ne-
řeknete. Na každý instalovaný 1 kWp se doporučuje bateriové úložiště 
o kapacitě 2 až 3 kWh. Případně ještě také, abyste prostě na baterii vydr-
želi aspoň dva dny. V současnosti nejčastěji narazíte na sestavy FVE 
o  výkonu 10 kWp s baterií 10 kWh. Nabízené sestavy tak nereflektují 
skutečnou potřebu výroby a úložiště. Pro většinu rodinných domů je vý-
roba 10 kWp značně naddimenzovaná. U baterií zase naopak spíše pod-
dimenzovaná. Důvod, proč jsou nabízeny všem stejné sestavy, je prostý 
a souvisí s dotacemi v programu Nová zelená úsporám.

To všechno nyní vyznívá docela bezvýchodně… 
To jsem nechtěl. Nejsem proti FVE. Solární panely na střechách domů 
nebo průmyslových hal jsou určitě plus a budou přibývat. Jen se zase vrá-
tím na začátek. Potřebujeme kvalitní a fungující zákon o komunitní 
energetice (jsem zvědavý, co nám příští rok lidová tvořivost našich záko-
nodárců přinese) a robustní distribuční soustavu. Aby-
chom nestavěli střechu, když ještě nemáme základy.

Rozhovor vedla Blanka Březinová
manažerka SMS ČR

v Jihomoravském kraji

py. Podporována bude také péče o útvary neži-
vé přírody včetně jeskyní a krasových jevů. Vý-
še podpory se pohybuje mezi 85 a 100 % v zá-
vislosti na vybraném 
opatření.

Tereza Urbánková
dotační specialistka

Buďte v obraze 
se Starostovým infoservisem
Dalším důležitým zdrojem informací je Staros-
tův infoservis, který vám každé pondělní ráno 
zasíláme v elektronické podobě. Jde o přehled 
nejdůležitějších rozhodnutí a zpráv z minister-
stev, Poslanecké sněmovny PČR i Senátu PČR. 
Informace Starostova infoservisu vám přehled-
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Nové dotační výzvy na podporu přírody a krajiny 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
(AOPK) zveřejnila podrobnosti k no-
vým dotačním výzvám na podporu 
přírodě blízkých opatření s celkovými 
náklady do 200 000 EUR. Nabízíme 
přehled opatření, která lze z těchto 
výzev podpořit. 

Tůně a rybníky
Obce i jejich dobrovolné svazky mohou požá-
dat o dotaci na vytváření a obnovu tůní, mokřa-
dů a malých vodních nádrží, které primárně 
neslouží k chovu ryb a jejichž realizací dojde 
k posílení přirozeného režimu krajiny. Na tuto 
oblast lze získat až 100% dotaci podle vybrané-
ho typu opatření. 

Vodní toky
Dalším přírodě blízkým opatřením je vytváře-
ní nebo obnova přírodě blízkých koryt vodních 
toků a obnova říčních ramen. Dotace u tohoto 
opatření je až 100 % ze způsobilých nákladů 
projektu. 

Zeleň a vegetace
S dotací 80–100 % ze způsobilých výdajů bu-
de možné podpořit tvorbu stromořadí, travo-
bylinných porostů, zasakovacích pásů a prů-
lehů, ale také zakládání a obnovu zahrad, 
parků nebo alejí ve vašich obcích. Cílem těch-

to opatření je revitalizace sídelní zeleně a zvy-
šování rozlohy zeleně ve veřejném prostran-
ství.

Péče o krajinu 
AOPK bude dále podporovat opatření realizo-
vaná za účelem péče o přírodní stanoviště či 
stanoviště ohrožených druhů, zejména lesní 
i  nelesní prostory, vodní a mokřadní bioto-

SMS ČR VZDĚLÁVÁNÍ akredituje!
Je po volbách a mnozí z vás jsou v roli zvoleného zástupce vůbec poprvé. Práce pro obec je tak 
rozmanitá a dotýká se tolika oblastí, že snad nemůže být žádný učený, který by se sebejistě mo-
hl označit za toho, který ví všechno a nepotřebuje další vzdělávání a zdroje informací. 

Známe vaše pocity a víme, jak vám usnadnit no-
vou nebo již nasměrovanou cestu. Rádi vás pro-
vedeme vzděláváním hned v několika oblastech:
•  vzdělávání úředníků územních samo-

správných celků
•  vzdělávání volených zástupců územních 

samosprávných celků
•   vzdělávání představitelů škol, zřizovatelů 

škol a školských zařízení a zájemců 
o školství

•  vzdělávání pověřenců pro ochranu 
osobních údajů

Na našem e-shopu https://www.smscr.education/ 
najdete nabídku vzdělávacích kurzů, nově i akre-
ditovaných! SMS-služby s.r.o. jsou akreditovanou 
vzdělávací institucí ve smyslu zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných cel-
ků (číslo akreditace MV ČR AK/I-10/2022), a na-
bízejí akreditované i neakreditované vzdělávací 
kurzy v prezenční nebo online podobě. 

Naše ceny jsou příznivé pro členy SMS ČR 
i pro ty, kteří od nás využívají služeb pověřen-
ce. Slevy mohou dosáhnout až 25 %.

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

Jihomoravský kraj

CO NÁS PÁLÍ? 
Pomohl by nám fungující zákon 
o komunitní energetice a robustní 
distribuční soustava
Opravit střechu školy a zateplit její strop se obci Pavlice na Znojem-
sku před dvěma lety nepodařilo. Nedosáhla totiž na dotaci. Letos, 
v době úsporných opatření, v časech, kdy společností rezonují v růz-
ných obměnách věty, že obnovitelné zdroje energie jsou naše spása, 
si v Pavlicích řekli, že zkusí střechu školy nejen opravit, ale i osadit so-
lárními panely. Na jaké problémy přitom narazili, vysvětluje starosta 
obce Pavel Nechvátal. 

Pane starosto, co bylo tím prvním nepřekonatelným problémem, 
na který jste narazili hned na počátku?
Dozvěděli jsme se, že provozovatel distribuční soustavy v našem regionu 
nemá volnou kapacitu. A v dohledné době ji mít ani nebude. Rozvodna 
Vranov nad Dyjí leží pod hrází Vranovské přehrady v údolí řeky Dyje, na-
víc v národním parku Podyjí. Její rozšíření tedy není jen tak možné.

Co teď? Je nějaká jiná možnost, jak se s tím vypořádat?
Klademe si otázky, zda by pomohla baterie? Zda její pořízení lze vůbec 
uhradit z dotace? Takže zase zjišťujeme, pátráme. Pomohl by kvalitní 
a fungující zákon o komunitní energetice a robustní distribuční sousta-
va. Nebo ještě jinak. Pomohlo by nějakou chvíli šetřit, křečkovat milió-
ny na účtu. Ministerstvo financí nás za to bude kritizovat, ale nakonec to 
uděláme za naše peníze, bez dotace, možná s úvěrem. 

Co vás kromě připojení do sítě trápí? 
Musím předeslat, že nejsem odborník na danou problematiku. Nejsem 
stavař, nejsem ani elektrikář. Říkám o sobě, že jsem mírně poučený laik. 
Vše se učím za pochodu. Ostatně asi jako každý starosta. Proto se 
omlouvám všem, kdo dané problematice rozumí, jestli najdou v mých 
odpovědích nějaké nepřesnosti nebo chyby. Tím dalším problémem je 
sehnat skutečného odborníka, který poradí a spočítá pro nás to nejlepší 
řešení. Jenomže ti teď nemají čas. Prý až příští rok na podzim.

A co výpočty realizačních firem? Z těch nelze vycházet?
Výpočty realizačních firem jsou vždy velmi optimistické. Počítají často 
s  minimálně 70procentní vlastní spotřebou vyrobené energie a ná-
vratností do pěti let. Realita ale tak růžová není. Za úspěch lze považo-
vat i 50procentní vlastní spotřebu a návratnost kolem 8 až 10 let. Proto-
že fotovoltaika vyrábí nejvíce v době, kdy je většina lidí v práci. A řeše-
ní v podobě „chytré domácnosti“ a spínání spotřebičů dle okamžité 
výroby investici zase značně prodražuje. Na příkladu naší školy by to 
vycházelo tak, že největší odběr je v době od 7 do 14 hodin. Tedy v do-
bě, kdy fotovoltaika zrána a dopoledne ještě nic moc nevyrábí. A odpo-
ledne, kdy fotovoltaika vyrábí maximum, je již zavřeno.

Rozhovor

S námi se nepřepočítáte!
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nou a stručnou formou zajistí, že budete vždy 
v obraze, a usnadní vám vstup do 
nového pracovního týdne.

Jitka Hanáková
koordinátorka 

vzdělávacích
a propagačních aktivit

Pokud vás zaujalo některé z podporovaných opatření a nevíte si rady s žádostí o dotaci, neváhejte 
se obrátit na naše dotační specialisty na adrese dotace@smscr.cz. Rádi vám pomůžeme s přípra-
vou žádosti o dotaci i návaznou administrací projektu.

https://www.smscr.education/
mailto:dotace@smscr.cz


Krajští zastupitelé schválili dalších 
13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí 
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo poskytnutí dotací z roz-
počtu Fondu obnovy venkova, jenž se zaměřuje na rozvoj obcí do 2 000 
obyvatel. Ze strany starostů a starostek patří tento fond dlouhodobě 
k těm nejžádanějším. 

Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 
7 milionů korun. Největší dotace ve výši 1,3 milionů korun by měla puto-
vat na výstavbu chodníků do obce Bradlec, nejnižší dotaci ve výši 50 tisíc 
korun využije obec Cetyně na zpevnění hráze rybníka žulovými kameny.

Z čtyřletého fondu mohou obce získat 1 000 Kč na jednoho obyvatele 
a tyto peníze využít na jakoukoli obecní infrastrukturu. Menší obce (do 
199 obyvatel) mohou žádat o maximální dotaci 200 000 Kč. Celkový ob-
jem finančních prostředků na celé čtyřleté období činí 578 milionů korun.
„Je nutné si uvědomit, že situace zejména malých obcí, které chtějí investovat, 
není vůbec jednoduchá. Proto mám radost, že jim můžeme z našeho rozpočtu 
na rozvoj přispívat. Současně bych rád vyzval další obce v kraji, aby se do dotač-
ního programu se svými projekty přihlásily,“ vzkazuje náměstek pro oblast 
financí a dotací Michael Kašpar.
Zdroj: Fond obnovy venkova 2021-2024: 578 milionů korun - Úvodní 
strana | Informační systém krajského úřadu (kr-stredocesky.cz)

Martina Jiříková
manažerka SMS ČR ve Středočeském kraji

mluvili náměstek středočeské hejtmanky Jiří Snížek a Martin Brumovský, 
který má v kraji tuto oblast na starost. Přednášející doplnili David Valíček 
z Ministerstva průmyslu a obchodu a Jiří Čtyroký zastupující Institut pláno-
vání a rozvoje hl. města Prahy. Věříme, že seminář 
svoji úlohu splnil.

Martina Jiříková
manažerka SMS ČR

ve Středočeském kraji

K čemu budou digitální technické mapy sloužit a jaké povinnosti obcím 
z nového zákona vyplývají, se starostům snažili co nejsrozumitelněji vy-
světlit zástupci SMS ČR ve spolupráci s představiteli kraje a Českého 
úřadu zeměměřičského a katastrálního. Zaznělo, že digitální technické 
mapy budou jedním z prvních prvků digitalizace stavebního řízení, kte-
rý přispěje ke zjednodušení a zrychlení stavební činnosti, ale i správy ob-
cí. „Pokud půjde všechno podle plánu, mohla by digitální technická mapa slou-
žit veřejnosti jižní Moravy již od roku 2024,“ uvedl 
krajský koordinátor projektu Vladimír Klimeš.

Blanka Březinová
manažerka SMS ČR

v Jihomoravském kraji
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S digitalizací technických map pomohou 
obcím SMS Data, zaznělo na semináři v Jihlavě
Digitalizace technických map (DTM) byla hlavním tématem semináře, 
na který krajské sdružení pozvalo starostky a starosty členských obcí 
do Jihlavy. O tom, že mají o toto téma týkající se nových povinností sa-
mospráv enormní zájem, svědčil do posledního místa obsazený kon-
gresový sál i s balkonem. A nejen v Jihlavě, ale i v ostatních krajích, kde 
se podobné semináře rovněž uskutečnily. Ale nepředbíhejme...

Setkání v Jihlavě, které se konalo pod záštitou 1. náměstkyně hejtmana 
Hany Hajnové, zahájil místopředseda SMS ČR Václav Venhauer spolu 
s krajským radním Janem Břížďalou. Pomoc Kraje Vysočina s DTM, por-
tál stavebníka a aktuální informace z odboru regionálního rozvoje pre-
zentoval Martin Tejkal, který se problematice na kraji věnuje.  

Karel Štencel: Nejedná se o novou rozsáhlou povinnost
Celostátní pohled a popis struktury stojící za DTM představil místopřed-
seda ČÚZK Karel Štencel s tím, že se nejedná o novou rozsáhlou povin-
nost. „Povinnost vést údaje o své infrastruktuře a poskytovat je, požaduje sta-
vební zákon již řadu let. Aktivita DTM krajů a digitální mapy veřejné správy při-
náší standardizaci a technické prostředky pro zajištění těchto povinností 
vlastníků, správců a provozovatelů infrastruktury,“ uvedl. 

Malé obce mají obavy. 
SMS Data nabízí pomoc v podobě systému AGIS
Většina zástupců především menších obcí vyjadřovala obavy, jak takto 
rozsáhlá agenda zaměstná jejich úřady a zda jsou schopni ji zvládnout. 
Řešení nabídli zástupci SMS Data, kteří poskytují obcím své služby 
a mapový systém AGIS/DTM, jenž kromě zajištění povinností zobrazuje 
důležité a ucelené informace o jejich obci. 

A jak to s DTM vlastně bude?
V červenci 2023 (pravděpodobně ale s ročním odkladem) by DTM měla 
obsahovat jednotně zpracovaná data o všech druzích dopravní a tech-
nické infrastruktury od veřejnoprávních i soukromých vlastníků infra-
struktury na území celé ČR. Přispěje to ke zjednodušení a zrychlení pří-
pravy, povolování a umisťování staveb, DTM také pomohou stavební-
kům při přípravě investic a zefektivní řadu činností veřejné správy.
 
Kurzy pro zastupitele, novinky ze SMS-služby a aktualizace kontaktů
Na diskusi účastníků semináře k DTM navázala Simona Paulíková ze 
SMS ČR, která představila nabídku projektů vzdělávání. Uvedla, že infor-

S velkým zájmem starostů se setkal 
i seminář o DTM v Brně 
Nové možnosti a postupy, které budou poskytovat digitální technické 
mapy, a role obcí v těchto procesech byly ústřední náplní informační-
ho setkání, které se konalo ve čtvrtek 24. listopadu v sídle Jihomorav-
ského krajského úřadu.

Na seminář o DTM se na kunínský zámek sjeli 
starostové hned ze tří moravských krajů 
Zhruba sedmdesát starostů z celé Moravy zaplnilo zámek v obci Ku-
nín ve středu 16. listopadu. Přilákal je sem kromě barokních památek 
také seminář věnovaný digitálním technickým mapám (DTM), který 
uspořádalo SMS ČR. Akce byla určena pro představitele členských ob-
cí Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Nejvíce sta-
rostů přijelo samozřejmě z domovského regionu, kde se mluví „krat-
kymi zobaky“. Za každý kraj také vystoupil odpovědný pracovník úřa-
du, který představil fázi, v níž se plánování DTM v regionu nachází.
 
Zlínský kraj je v přípravě DTM premiantem
„Mezi kraji jsou v přípravě DTM velké rozdíly,“ informoval přítomné místo-
předseda ČÚZK Karel Štencel, na nějž také směřovalo největší množství 
dotazů. Premiantem je kraj Zlínský, kde se na příchod DTM začali připra-
vovat už před několika lety, zatímco nejvíce pozadu je Olomoucký kraj. To 
vše vyplynulo ze srovnání prezentací jednotlivých krajských pracovníků.

Seminář o DTM v Praze 
navštívili starostové ze dvou krajů
První prosincový den se kvůli semináři o DTM setkali na magistrátu v Praze 
také starostové členských obcí Středočeského kraje a kraje hlavního města 
Praha. Základní informace představila Dagmar Bínová z ČÚZK, po ní pro-

Kraj Vysočina

Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj

Středočeský kraj a kraj hlavní město PrahaJihomoravský krajNa seminářích o DTM se starostové dozvídají, 
jaké povinnosti obcím z nového zákona vyplývají?

mace o aktuálních kurzech pro zastupitele i zaměstnance obcí I. typu na-
jdou zájemci na www.portalzastupitele.cz. Zástupkyně SMS-služby Jitka 
Hanáková a Tereza Urbánková informovaly o aktualitách společnosti 
a možnostech evropských a národních dotačních programů. Tečkou na 
závěr byla prosba o aktualizaci databáze kontaktů na (nové) představite-
le měst a obcí v elektronickém portále územních samospráv ePUSA. 

Prezentace lze shlédnout na www.smscr.cz/kraj-vysocina/kalendar-
-akci/setkani-a-seminar-sms-cr-kraj-vysocina-dtm-3090_144cs.html

Zdeněk Dvořák
starosta obce Dolní Cerekev

Na implementaci DTM se už na krajských úřadech usilovně pracuje. 
Nelení ani SMS ČR, jenž ve spolupráci se společností SMS Data chystá ná-
stroj, který starostům pomůže v plnění této zákonné povinnosti. Účastní-
ci setkání měli možnost prohlédnout si na závěr zámek, což se v listopadu 
jen tak někomu nepoštěstí.

Iva Šimoníková, Marcela Porvazníková a Dagmar Novosadová
krajské manažerky SMS ČR

Ústecký kraj dočasně podpoří ubytovatele 
v Českém Švýcarsku. Pomohou i obytné vozy
Oblast Českého Švýcarska se ještě nevzpamatovala z červencového 
požáru, místní ekonomika ale na přírodní obnovu čekat nemůže. 
I proto se Ústecký kraj spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a obec-
ně prospěšnou společností České Švýcarsko rozhodli podpořit ubyto-
vatele dohromady deseti miliony korun a mezi ubytované rozdají více 
než 16 tisíc voucherů.

Kromě tradiční formy ubytování ale Ústecký kraj podporuje také ubyto-
vání v obytných vozech. Konkrétně v rámci programu Podpora infra-
struktury cestovního ruchu mohou žadatelé připravit odstavné plochy 
pro karavany a jiné obytné vozy. Jedno takové samoobslužné stání, 
např. i s možností elektrického připojení, mohou využít turisté např. ve 
Velemíně, další třeba u jezera Most. 

Ústecký kraj to konzultoval s německými partnery, kteří mají s pří-
pravou takových míst bohaté zkušenosti. Řeč byla o strategickém umís-
tění „stellplatzů“ a vhodné kombinaci nabízených služeb. Náměstek 
hejtmana pro cestovní ruch Jiří Řehák uvedl, že 
tato odstavná místa mají sloužit i pro četné ná-
vštěvníky právě z nedalekého Německa.

Marek Komárek
manažer SMS ČR
v Ústeckém kraji

Ústecký kraj Středočeský kraj

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/fond-obnovy-venkova-2021-2024-578-milionu-korun
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Nový starosta: „Nevíte o nějakém tom GDPR?“
Krajská manažerka Iva Šimoníková zatím strážila u vchodu informační 
stánek plný letáků a brožur, které rychle mizely. „Například brožura naší 
jihlavské kanceláře o odpadovém hospodářství byla pryč opravdu hned, a ještě 
se po ní starostové doptávali,“ podotkla manažerka. Velkou pomocí jí byly 
kolegyně ze SMS služeb a krajské pověřenkyně Jarmila Sládková a Hana 
Johnová. To se ukázalo jako dobrá kombinace ve chvíli, kdy se u stánku 
zastavil nový starosta s mlhavým povědomím o SMS ČR či o „nějakém 
tom GDPR“. Nabízené komplexní služby včetně možnosti zvýhodnit ce-
ny za služby pověřenců pro členskou obec, to se starostům hodně líbilo.

Celá akce měla jedinou chybičku, kterou zmiňovali hlavně zkušení 
starostové. „Obvykle tyto starostovské dny trvají dva dny a jejich součástí je 
společenský večer. Letos tomu tak není. Ale slibuji, že příští rok už to tak zase 
bude,“ slíbil hejtman Holiš za bouřlivého potlesku. My ze SMS ČR doufá-
me nejen v to, že jsme nebyli pozváni naposledy, 
ale že jsme započali novou tradici.

Iva Šimoníková
manažerka SMS ČR

ve Zlínském kraji

23. Kromě voleb bylo důležitým cílem setkání podpořit nové zástupce 
obcí, předat jim ucelené informace o SMS ČR, představit dceřinou spo-
lečnost SMS-služby, s.r.o. Zejména kvůli novým starostům zařadili orga-
nizátoři do programu i bod, ve kterém legislativ-
ní analytici sdružení vysvětlili, co čeká starosty 
v novém volebním období. 

Marcela Porvazníková
manažerka SMS ČR

v Olomouckém kraji

Hejtman Červíček: 
Poděkování a respekt si zaslouží i rodiny a blízcí starostů…
„Jsem přesvědčen o tom, že samospráva kraje a 448 obcí na jeho území tvoří 
základ fungování veřejného života. Málokdy máme čas si uvědomit, kdo věci 
veřejné okolo nás spravuje, kdo je vede a kdo stojí za velkými změnami, které 
mění životy obyvatel k lepšímu. Proto jsem si společně s mými kolegy z vedení 
kraje dovolil pozvat a ocenit starosty a starostky, kteří ve vedení svých obcí pů-
sobí 20 a více let, abychom jim vyjádřili náš vděk a obdiv,“ uvedl hejtman 
Martin Červíček. „Poděkování a velký respekt si zaslouží i rodiny a blízcí těch-
to starostů a starostek, protože výkon jejich povolání nekončí v pátek odpoled-
ne. Je to nepřetržitá, každodenní služba často i na úkor volného času, a jsou to 
oni, kdo musí nejen při řešení nečekaných situací roz-
hodnout. A já jim za jejich obětavou práci ještě jed-
nou děkuji,“ dodal.

Kateřina Pourová
manažerka SMS ČR

v Královéhradeckém kraji

Novým předsedou olomouckého krajského 
sdružení je starosta Písečné
Olomoucké krajské shromáždění SMS ČR si ve čtvrtek 24. listopadu 
zvolilo nové předsednictvo. Předsedou je starosta Písečné Jan Koneč-
ný, 1. místopředsedkyní se stala starostka Majetína Miroslava Zavadi-
lová, 2. místopředsedou bývalý starosta Veselíčka Tomáš Šulák.

Na shromáždění dorazilo 57 představitelů členských obcí. Výjimečně 
byla účast možná i pro zástupce nečlenských obcí, kterých sem zavítalo 

Spolupráce SMS ČR se Zlínským krajem 
zafungovala i na Starostovském dni ve Zlíně
Oblíbený Starostovský den uspořádal Zlínský kraj ve čtvrtek 29. listopa-
du v Interhotelu Zlín, kam dorazilo téměř 200 starostů. SMS ČR velmi 
potěšilo osobní pozvání na akci přímo z úst hejtmana Radima Holiše, 
které padlo na jedné z podzimních schůzek s krajským předsednictvem. 

„Bereme to jako signál, že nás Zlínský kraj vnímá jako solidního partnera,“ tě-
ší krajskou předsedkyni Ladislavu Hradilíkovou, starostku Vítonic, která 
využila nabídnuté možnosti a před plným sálem posluchačů prezento-
vala činnost SMS ČR.

Trojanovice brzy předběhnou dobu!
Trojanovice v Moravskoslezském kraji vyhrály druhé místo v soutěži 
o nejinovativnější obec v oblasti udržitelné energetiky a environmentál-
ní odpovědnosti, kterou v rámci projektu OBEC 2030 vyhlašuje SMS ČR.

Cenu získaly za strategický plán komunitní energetiky pro malou obec 
včetně zdrojů energie a lokální distribuční soustavy. Obec patří v kraji 
mezi ty, které jdou rychlým tempem kupředu. Už nyní mají propracova-
ný systém sběru odpadu, který chtějí ještě vylepšit, brzy hodlají zcela 
zrušit černé popelnice a stát se energeticky soběstačnou obcí. A co víc – 
mají svého obecního architekta. A je to vidět! Přijeďte a uvidíte sami.

Starostové obcí z Poodří se na konferenci 
seznámí i s aktivitami SMS ČR
Destinační management turistické oblasti Poodří připravuje ve spolu-
práci s Místní akční skupinou Regionu Poodří konferenci pro starosty.

Chybět u toho nebude ani SMS ČR, které představí své aktivity a služby, 
nabídne obcím členství a vysvětlí jim výhody s tím spojené. O své činnos-
ti bude informovat i MAS Regionu Poodří, Turistická oblast Poodří, kraj-
ská destinační společnost Moravian-silesian Tourism, o aktivitách pro-
mluví také zástupci odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Mo-
ravskoslezského kraje spolu s krajským cyklokoordinátorem a zástupci 
chráněné krajinné oblasti Poodří. Součástí konference bude prezentace 
a ochutnávka regionálních produktů a exkurze 
do firmy UAX v Bernarticích nad Odrou s nabíd-
kou zážitkové turistiky.

Dagmar Novosadová
manažerka SMS ČR

v Moravskoslezském kraji
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Titul knihovna roku vyhrály 
i letos knihovny z menších obcí 
Titul knihovna roku, kterým Liberecký kraj vyjadřuje jednou za dva ro-
ky uznání knihovnám za jejich činnost, putoval letos opět do menších 
obcí. V okrese Česká Lípa zvítězila Obecní lidová knihovna v Okrouhlé, 
v okrese Jablonec nad Nisou Místní knihovna Jílové u Držkova, v okre-
se Liberec Místní knihovna ve Višňové a v semilském okrese Obecní 
knihovna Studenec.

„Vítězové soutěže Nejlepší knihovna Libereckého kraje za rok 2022 jsou opět 
z menších obcí. Moc oceňuji snahu všech knihovnic a knihovníků a také staros-
tek a starostů zejména z malých obcí. To proto, že malé obce mají omezené fi-
nanční možnosti. Pokud si uvědomují potřebnost knihovny v obci, podporují ji 
a modernizují, toto ocenění si zaslouží. Knihovny v obcích jsou často jedinými 
místy pro komunitní život,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně hejt-
mana pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Vyhlášení výsledků spojené s udílením finančních odměn z rozpoč-
tu Libereckého kraje v celkové výši 40.000 korun se uskutečnilo 29. lis-
topadu v Krajské vědecké knihovně v Liberci, která ve spolupráci právě 
s Libereckým kraje tuto soutěž na jaře vyhlásila. 
Zdroj: https://www.kraj-lbc.cz/ 

Petra Černá
manažerka SMS ČR

v Libereckém kraji

Olomoucký kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Zleva: starostka obce Kopřivná Jana Gerešová (členka), starosta obce Klokočí 
Marek Dohnal (člen), starosta obce Nemile Petr Šimek (člen), bývalý starosta 
Veselíčka, nyní SMARV, o.p.s., Tomáš Šulák (2. místopředseda), starostka obce 
Majetín Miroslava Zavadilová (1. místopředsedkyně), starosta obce Písečná 
Jan Konečný (předseda) starostka obce Čelechovice na Hané Jarmila Stawarit-
schová (členka), starosta obce Rokytnice Kamil Malenda (člen)

Královéhradecký kraj ocenil práci 
dlouholetých starostek a starostů
Královéhradecký kraj v čele s hejtmanem Martinem Červíčkem ocenil 
v úterý 8. listopadu celkem 39 stávajících i bývalých starostů a staros-
tek regionu, kteří dlouhodobě působí v čele svých obcí a vykonávají 
práci prospěšnou pro své občany. Mezi oceněnými byli i představitelé 
členských obcí SMS ČR.

„Velmi si tohoto ocenění vážím a je mi velkou ctí, že se mě také týká. Jsou přede 
mnou další čtyři roky usilovné práce na obci,“ sdělila Jana Kuthanová, 1. mís-
topředsedkyně krajského předsednictva a starostka obce Hořiněves, 
která byla jednou z oceněných. Kromě ní patří gratulace starostce Dob-
ré Vody u Hořic Janě Němečkové, starostovi Chomutic Jaroslavu Vond-
ráčkovi, starostovi Klamoše Bohuslavu Věříšovi, starostovi Potštejna Pe-
tru Dostálovi, starostovi Prosečné Jiřímu Bachtíkovi, starostovi Roheni-
ce Luboši Dvořákovi, starostovi Vysoké Srbské Josefu Klučkovi, 
starostovi Žernova Liboru Mojžíšovi a všem dalším oceněným.

Novým členem pardubického předsednictva 
je starosta Křenova ze Svitavska
Obyvatelům Poříčí u Litomyšle v Pardubickém kraji se 29. listopadu 
naskytla nevšední podívaná. Obcí totiž proudil dav desítek starostek 
a starostů, kteří sem přijeli na krajské volební shromáždění Pardubic-
kého kraje. Poříčí jim mělo co ukázat. Ne nadarmo získalo zlatou me-
daili v soutěži Entente Florale 2018. 

Oficiálnímu programu přecházela prohlídka obce pod taktovkou dlou-
holetého starosty Františka Bartoše a místostarosty Radima Bárty. Účast-
níky vzal i do zbrusu nové hasičské zbrojnice a vinného sklípku osvícené-
ho pomocí fotovoltaického panelu.

Pardubický kraj

Členové předsednictva: 
„Je dobře, že je nový člen předsednictva ze Svitavska.“
Shromáždění zvolilo nového člena krajského předsednictva, kterým se 
stal starosta obce Křenov na Svitavsku Václav Dvořák. Ten převzal po-
myslnou štafetu od Pavla Eliáše z Českých Heřmanic, kterému účastníci 
srdečně poděkovali za jeho dlouholeté a intenzivní působení ve sdruže-
ní. A to jak na krajské, tak i na republikové úrovni. „Jsme rádi, že je nový 
člen předsednictva právě ze Svitavska. Naším cílem nyní bude posílit členskou 
základnu právě v tomto regionu,“ pochválili výsledky voleb stávající členo-
vé krajského předsednictva. 

Akce se už tradičně zúčastnili i zástupci Pardubického kraje. Konkrét-
ně krajští radní Miroslav Krčil a Ladislav Valtr. Ti představili zejména plá-
nované krajské dotační tituly pro rok 2023. Informace jsou k nalezení ta-
ké na webu kraje www.pardubickykraj.cz/dotace, případně je možné po-
žádat krajskou manažerku Kristýnu Vodrážkovou o prezentaci radního 
Valtra. 
Akce se účastnil i Tomáš Chmela (místopředseda SMS ČR) a Dominik Hru-
bý (legislativní analytik SMS ČR). Celkem hostil 
kulturní dům v Poříčí úctyhodných 80 účastníků!

Kristýna Vodrážková
manažerka SMS ČR

v Pardubickém kraji

https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/kraj-ocenil-nejlepsi-knihovny-radovat-se-mohou-v-okrouhle-jilovem-u-drzkova-visnove-a-studenci-n1119235.htm
https://www.pardubickykraj.cz/dotace


zvou, aby lidi hlasovali pro Třeštici. Bylo zábavné 
poslouchat, jak všichni hlasují z domova, z prá-
ce, a dokonce z veřejných WI-FI např. na benzín-
kách. Prostě jsme si všichni soutěžení užili.

Před dvěma lety uspořádal Evropský 
region Dunaj-Vltava (ERDV) pod vedením 
Jihočeského kraje druhý ročník soutěže 
„Vesnice ERDV 2020“. Vaše obec reprezen-
tovala Kraj Vysočina a získala cenu 
Malá obec s dlouhou tradicí, službami pro 
mladé lidi a dobrou spoluprací s podnika-
teli. Jak je to u vás s těmi mladými lidmi? 
Jste spíš mladá obec? 
Jsem přesvědčený, že určitě. Máme 40 mla-
dých lidí do 15 let. Průměrný věk v obci je 37 let.
 
Chtějí u vás mladé rodiny bydlet, máte jim 
co nabídnout?
Každoročně se ptá několik zájemců na bydlení 
v Třeštici, ale v současné době nemáme žádné 
volné parcely nebo domy. I děvčata ze soused-
ství se často ptají, jestli tu nemáme volné 
chlapce, že by se rády do Třeštice provdaly.

A máte?
Žel, ani ty nemáme… Za posledních zhruba 10 
let se postavilo v Třeštici 18 nových rodinných 
domů. Díky tomu obec omládla a zvýšil se po-
čet ze 106 obyvatel na současných 165. Nic výji-
mečného nenabízíme, pouze dobrou partu.
 
V soutěžích o titul Vesnice roku nejste 
žádným nováčkem, jak už jsem zmínila. 
Před třemi lety jste získali v této soutěži 
oranžovou stuhu za spolupráci s místními 
zemědělci. Trvá u vás stále tato spolupráce 
s místními zemědělci? A v čem vlastně 
konkrétně spočívá?
Ano, stále spolupracujeme se zemědělci v obci.  
Největším zemědělským podnikem je ZD „Roš-
týn“ Hodice. V družstvu vaří obědy, které mnoho 
našich obyvatel denně odebírá. Využíváme 
možnost tankovat zde do nádrží obecní a požár-
ní techniky, díky čemuž nemusíme zajíždět do 
vzdálenějších měst. Běžné je i objednávání jab-
lek a prodej ryb našim občanům.  V ZD také pra-
cuje několik našich lidí. Další místní zemědělec 
nabízí k prodeji čerstvé hovězí maso z vykrme-
ného dobytka v okolí Třeštice, a pokud potřebu-
jeme, bezplatně nám pronajímá i prostory svého 
penzionu. Samozřejmě nám vždy pomohou 
s tombolou na plesy a my se na oplátku staráme 
o polní cesty a komunikace v katastru tak, aby se 
jim u nás dobře hospodařilo.

V roce 2017 jste pro změnu vyhráli ocenění 
Modrá stuha… Jak se žije v Třeštici? 
Ptám se teď asi hlavně na tu lidskou 
sounáležitost, aktivní občany a spolky… 
To je otázka spíše na občany. V sobotu jsme mě-
li setkání v našem kulturáčku po letošním vítěz-
ném tažení v soutěži Vesnice roku, a tak jsem 
otázku: „Jak se žije v Třeštici?“ položil i spoluobča-
nům. Odpovídali mi: „V Třeštici se žije báječně.“ Bě-

hem roku pořádáme spoustu akcí a je krásné, že 
se jich účastní všechny generace. Některé akce 
pořádají hasiči, jiné právě aktivní občané. Takže 
se setkáváme např. na tradičním masopustu, při 
pochodu na Javořici, na pouťovém fotbalovém 
turnaji, v letním kině nebo např. na závodech 
s názvem Na běžkách kolem Třeštice. Akcí se zde 
koná opravdu dost. Hodně pracujeme i s mláde-
ží, která se do pořádání akcí zapojuje.

Co vám v obci chybí a co naopak máte, 
co jiní třeba nemají?
Nemáme obchod ani hospodu, školu, školku, 
ale přesto se scházíme na různých akcích v kul-
turním domě, v hasičárně nebo přímo na návsi. 
A to nám stačí ke štěstí. Pojízdná prodejna sem 
jezdí dvakrát týdně, jednou týdně jezdí uzeniny. 
A sportovat můžeme taky celoročně, buď přímo 
v obci, nebo v okolních městech. Jsme zvyklí, že 
všechno jako ve městě mít nemůžeme. Ale tuto 
otázku jsem také položil na zmíněném setkání...

A co jste se dozvěděl?
Děti by si přály hřiště na posilování, někdo ob-
chůdek s houskami, také padl požadavek na 
knihovnu, někomu by udělal radost autobus 
okolo 14.hodiny z Třeště do Třeštice, protože je 
zrušený. Někteří jsou ale spokojeni s tím, jaké 
to tady je, a nechybí jim vůbec nic. Dokonce ří-
kají, že hřiště, jaké máme my, nikdo nemá.

Jaké máte hřiště?
Máme krásné travnaté hřiště na malou kopa-
nou, na které navazuje stometrová dráha pro po-
žární sport. Co určitě jinde nemají, jsou klasické 
houpačky lodičky a socha Vejtřasky na dětském 
hřišti. Každopádně máme stále co zlepšovat.

Osobně jsme vás už měli možnost blíže 
poznat ve čtvrtém čísle letošní SMSKY jako 
starostu, hokejistu, bagristu a profesionál-
ního hasiče. Odkdy jste starostou Třeštice 
a změnilo se něco ve vaší profesní kariéře? 
Starostou obce jsem od roku 2006 a v polovině 
letošního roku jsem dal přednost starostová-
ní před kariérou profesionálního hasiče. U HZS 
jsem skončil po dvaadvaceti letech a musím 

říct, že to nebylo snadné rozhodnutí. Obě práce 
už nešlo zvládat dohromady. Po podzimních 
volbách jsem opět neuvolněným starostou a na 
půl úvazku jsem zaměstnancem obce jako pro-
vozář. V současné době budujeme ČOV a splaš-
kovou kanalizaci, takže starostí a práce bude 
dost. K tomu jsou zde další starosti spojené 
s údržbou obce, vodovodu, výsadbou lesů atd.

Nedá mi to se ještě nezeptat, jak je to s tou 
vaší rodinou Kodysů v Třeštici… 
Je pravda, že u vás v rodině už někdo 
starostou v minulosti byl? A neroste u vás 
další starosta či starostka? 
Můj praděda, shodou okolností také Martin, byl 
starostou v letech 1935 – 1942. Po jeho smrti v ro-
ce 1942 dělal starostu jeho syn, můj děda Ladi-
slav, do roku 1945. Určitě to byla těžká období. 
Praděda Martin se do Třeštice přiženil v  roce 
1911 a přinesl s sebou 70 svazků knih. V roce 1919 
založil knihovnu a také se stal prvním kroniká-
řem Třeštice. V současné době knihovnu nepro-
vozujeme, ale byl bych rád, kdybychom našli 
prostory nejen pro nové knihy, ale i pro ty, které 
jsou více jak 100 let staré. Jestli někdo z mých 
nebo bratrových dětí bude starosta nebo sta-
rostka, to netuším. Důležité bude, abychom si 
jako obec udrželi samostatnost, a je jedno, z kte-
rého domu nebo rodu bude další starosta.

Jak budete slavit Vánoce?
Pro mě osobně budou jiné než všechny před-
chozí. Dvaadvacet let jsem je trávil ve službě. 
Rodina se mi přizpůsobovala a častokrát jsme 
měli Štědrý den jindy než ostatní. Těším se, že 
všechny svátky budu s rodinou. Maximálně od-
běhnu prohrnout chodníky nebo silnice v obci.

Máte i nějakou obecní vánoční tradici?
V obci se scházíme vždy na Štědrý den dopole-
dne u betléma, kam si chodíme pro betlémské 
světlo. V klidu si popovídáme a až si světlo od-
neseme domů, sejdeme se místo oběda v Třeš-
tickém mlýně na takzvaném „tekutém kapříko-
vi“. Na Silvestra společně vystoupáme na hrad 
Roštejn, kde se v poledne potkáváme se souse-
dy z okolních obcí. Silvestrovský večer trávíme 
pospolu na návsi u ohně a různých dobrot. Na 
Nový rok si pronajímáme zimní stadion v Telči 
a všichni jdeme sportovat.

Co byste popřál našim čtenářům/vašim 
kolegům?
Všem lidem přeji, aby si udrželi dobrou náladu, 
aby se sešli se svými blízkými a Vánoce strávili 
pokojně podle svých představ. Samozřejmě 
všem přeji zdraví, štěstí a samé krásné zážitky.

To všechno přeji i já vám a děkuji za milý 
rozhovor!

Marcela Syrová
manažerka SMS ČR 

v Kraji Vysočina

Poslední listopadový den se v Češnovicích na Českobudějovicku konal 
nejen seminář o DTM, ale hlavně volební krajské shromáždění. To si 
zvolilo nové předsednictvo, které nyní povede 
starostka obce Nišovice Hana Váňová.

Milada Troblová
manažerka SMS ČR

v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj

Program krajského shromáždění ocenili 
zkušení i novopečení starostové
Na konci listopadu se plzeňské sdružení zaměřilo na uspořádání kraj-
ského shromáždění členů SMS ČR. Konečně osobní setkání ocenili po 
předchozích covidových letech všichni účastníci, a to jak z řad panelis-
tů, tak i starostů. Do Kaznějova jich zavítalo kolem padesáti. 

Legislativní okénko s dopadem na obce připravil legislativní analytik 
SMS ČR Dominik Hrubý. Kolegyně ze SMS-služeb Jitka Hanáková před-
stavila benefity, které mohou členské obce v SMS ČR využívat. Se služ-
bami Technologického centra Plzeňského kraje seznámila přítomné 
vedoucí odboru informatiky Plzeňského kraje Eliška Pečenková. O di-
gitálních technických mapách srozumitelně a odborně promluvil Mar-
tin  Schejbal z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na závěr byla řeč 
o nástrojích pro rozvoj vysokorychlostního internetu do obcí i o mož-
nostech rozvoje optických sítí do rodinných domů. 

Po formálním tříhodinovém programu se účastníci shromáždění 
přesunuli ke společnému obědu, který proběhl ve velmi přátelské at-
mosféře, což si pochvalovali nejen zkušení sta-
rostové, ale i ti novopečení.

Roman Svoboda
manažer SMS ČR

v Plzeňském kraji

Nové předsednictvo povede 
starostka Nišovic Hana Váňová

Plzeňský kraj

Tady by chtěl žít každý! I děvčata ze sousedství se
nás ptají, jestli tu nemáme volné chlapce na ženění
Obec Třeštice na Jihlavsku patří mezi nejmenší obce 
Kraje Vysočina. Žijí zde necelé dvě stovky obyvatel. 
Přesto v letošním celostátním kole soutěže Vesnice roku vyhrála druhé místo. Z Luhačovic, kde se v říjnu vyhlašova-
ly výsledky tohoto klání, si přivezla také Cenu veřejnosti, kdy o vítězi rozhodla široká veřejnost svým hlasováním. 
Nejen na důvody úspěchu se ptáme starosty Martina Kodyse. 

Příklad dobré praxe z obce Třeštice v Kraji Vysočina

Pane starosto, dalo by se říct, že vaše malá 
obec je sběratelem velkých ocenění. 
Jste soutěživý typ? 
Osobně určitě ano. Dlouhé roky jsem hrál fot-
bal a současně stále hraji hokej za oba naše 
týmy HC SDH Třeštice „A“ a „B“. Mimo to jsem 
několik let reprezentoval HZS Kraje Vysočina 
v soutěžích TFA (The Toughest Firefighter Ali-
ve) a FCC (Firefighter Combat Challenge). Ale 
určitě to není pouze o mně. Soutěživých je nás 
celá řada a soutěživost nás provází od mládí. 
Proto jsme také pořadateli různých akcí: např. 
turnaje v malé kopané, Na běžkách okolo 
Třeštice, Sousedský triatlon a dalších. Samo-
zřejmě soutěžení přenášíme i na naše děti. 
Obrovskou radost mi ale udělali i starší obča-
né, o kterých jsem si nemyslel, že budou tak 
zapálení pro soutěžení.

Jaký má vůbec význam hlásit se do takových 
soutěží? Je to motivace, která vás pak někam 
posouvá? Jakou s tím máte zkušenost?
Myslím si, že v první řadě je to zábava pro 
všechny zúčastněné. My jsme si udělali čas na 

soutěž až v roce 2017. Velkým zážitkem pro 
všechny je právě setkání při přípravě prezenta-
ce obce, při samotné prezentaci a samozřejmě 
pak i poté, co komise odjede. A v letošním roce 
si občané užili i vyhlášení krajských výsledků 
soutěže Vesnice roku, které jsme pořádali 
a kvalitně tam výhru oslavili. Krásné a poučné 
je také setkání s ostatními soutěžícími obcemi 
na vyhlášení soutěže. Tam člověk pozná, co 
všechno lze v obcích dělat. Motivací pro nás 
bylo právě to, že jsme malá obec a dokázali 
jsme se probojovat tak vysoko.

Pojďme se podívat na ty vaše medaile. 
Začneme od konce… Co bylo podle vás 
důvodem úspěchu v letošní soutěži 
Vesnice roku?
Letos jsme soutěžili potřetí, takže už jsme mě-
li nějaké zkušenosti. Při prezentaci jsme dobře 
prodali všechno, co jsme v Třeštici udělali a dě-
láme. Myslím si, že na komisi zapůsobila i ve-
selá nálada našich občanů, a hlavně počet za-
pojených lidí, kterých bylo více než 110. A ne-
smím zapomenout, že při obou kolech nám 
pršelo štěstí.

Komisaři napsali na sociální sítě, že na 
návštěvě u vás zažili během pár hodin 
všechna čtyři roční období. Jak jste to udělali? 
Napadlo nás, že ukážeme, jak probíhá rok na 
vsi. Takže jsme na jaře sázeli stromky v lese, 
potom jsme společně zažili velikonoční po-
mlázku, v létě jsme se koupali na návsi v rybní-
ku, navštívili jsme letní kino, na podzim jsme 
moštovali jablka a navštívili sraz Zetorů a v zi-
mě hráli hokej na „zimním stadiónu“ a běhali 
na běžkách po opravdovém sněhu.

Proč jste vyhráli Cenu veřejnosti? Myslíte, 
že máte nejvíc aktivních kamarádů, kteří 
pro vás hlasovali, nebo jak k tomu došlo?
Bylo mi jasné, že se 165 lidmi nemáme šanci na 
úspěch, i kdybychom poctivě hlasovali všichni 
každý den. Takže když se začalo hlasovat, dával 
jsem každý den na Facebook příspěvky s ukáz-
kou fotek a videí z prezentace. Zapojilo se ob-
rovské množství kamarádů, známých, jejich 
známých… ve výsledku pro nás hlasovali přátelé 
z celé republiky i ze zahraničí. Dokonce Kraj Vy-
sočina zveřejnil na svém profilu příspěvek s vý-

Obec Třeštice se nachází v jižní části Čes-
komoravské vrchoviny, nedaleko nejvyš-
šího vrcholu Javořice. Žijí zde necelé dvě 
stovky obyvatel.
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Datovou schránku budou mít automaticky 
zřízenou všichni zapsaní v  registru osob 
s  přiděleným IČO a  obdrží je i  živnostníci 
s pozastavenou činností. Nedostanou ji pouze 
podnikatelé s  ukončenou činností, u  kterých 
došlo k výmazu v zákonem stanovené evidenci 
a ukončení podnikání. Dále datovou schránku 
získají všechny právnické osoby, například spo-
lečenství vlastníků bytových jednotek, spolky 
a  nadace. Pomocí datových schránek budou 
uživatelé zcela zdarma komunikovat s  úřady 
nebo úřad s  nimi  – soudem, okresní správou 
sociálního zabezpečení, fi nančním úřadem, 
zdravotní pojišťovnou a dalšími orgány veřejné 
správy. „Digitalizace je jednou z hlavních priorit
Ministerstva vnitra a toto je další důležitý krok, 
který pomůže přesunout komunikaci s úřady 
do online prostředí. Rostoucí počet uživatelů 
datových schránek, ale třeba i Portálu občana 
dokazuje, že v digitalizaci státu jdeme dobrým 
směrem,“ říká ředitel odboru eGovernmentu 
Ministerstva vnitra Roman Vrba.

Doplňkovou zpoplatněnou službou určenou 
pro obchodní komunikaci jsou takzvané poš-
tovní datové zprávy (PDZ), které umožňují 
bezpečné a ověřené zasílání zpráv mezi všemi 
subjekty, které datovou schránku vlastní. Uži-
vatelé mohou poštovní datové zprávy využít 
při uzavírání smluv, ohlášení změny či úkony 
s  elektronickým podpisem, což jim umožní 
nahradit osobní kontakt. Prostřednictvím 
poštovních datových zpráv je možné zasílat 
také smlouvy, objednávky, faktury, upomínky 
nebo další dokumenty, u  kterých je potřeba 
prokázat jejich včasné odeslání a mít potvrze-
ní o doručení. „Zájem o datové schránky zvyšu-
je především trend online komunikace, kdy lidé 
preferují vyřizování svých záležitostí elektro-
nicky. Datovky přitom dokážou v  mnoha ohle-
dech nahradit služby klasické pošty, ale také 
nabízí možnosti vyřizování běžné koresponden-
ce nebo přístup do Portálu občana,“ říká Roman 
Vrba, ředitel odboru eGovernmentu Minister-
stva vnitra s tím, že počet uživatelů datových 
schránek bude i  vzhledem k  nové legislativě 
dále výrazně růst.

Během 1. čtvrtletí 2023 potom obdrží do svých 
poštovních schránek všechny fyzické podni-
kající osoby, nadace, spolky a  sdružení, kte-
ré si datovou schránku nezřídili dobrovolně 
takzvaný „poslední dopis od státu“ s přístupo-
vými údaji. Komunikace úřadů s  podnikateli 
totiž bude probíhat po zřízení datové schránky
výhradně elektronicky. Datová schránka se 
aktivuje přihlášením na portálu mojedato-
vaschranka.cz nebo automaticky, pokud se 
do datové schránky její majitel nepřihlásí do 
15 dní po zřízení. Pokud si podnikatelé poří-
dili datovou schránku jako soukromá osoba, 
budou mít zřízenou další schránku jako OSVČ. 
Přístupové údaje k  nové datové schránce 
neobdrží doporučeným dopisem, ale pro-
střednictvím dříve zřízené datové schránky.

Změna zákona původně počítala také s  tím, 
že datovou schránku stát od roku 2023 
automaticky zřídí každému občanovi, který 
se elektronickou identifi kací (např. Identitou 
občana nebo bankovní identitou) poprvé při-
hlásí ke kterékoli digitální službě státu. Byl 
však podán návrh na odložení účinnosti zákona 
č. 300/2008 Sb., který prozatím neprošel všemi 
legislativními procesy. Proto tedy v  této chví-
li nemůže MV ČR potvrdit, zda k  této změně 
k 1. 1. 2023 dojde.

Ministerstvo vnitra zahájilo od 1.  listopadu 
kampaň s  heslem „Nečekejte. Používejte 
datovku“, která v  rámci první fázi informuje 
veřejnost o  legislativních změnách, které se 
dotknou živnostníků a  nepodnikajících práv-
nických osob. V  druhé fázi od začátku roku 
2023 bude medializace zaměřená na komuni-
kační podporu těm, kterým bude automaticky 
založena datová schránka.

Co se od ledna změní?
Od 1.  1.  2023 dochází na základě změny 

zákona k  automatickému zřízení datových 

schránek živnostníkům, spolkům a  nada-

cím. Od ledna  2023 budou, dle zákona

č. 300/2008 Sb., o  elektronických úko-

nech a  autorizované konverzi dokumentů, 

postupně zřizovány datové schránky všem 

subjektům vedeným v registru osob (ROS). 

Největší část z  nových držitelů schránek 

tvoří podnikající fyzické osoby (tzv. živnost-

níci či OSVČ). Dále bude datová schránka 

zřízena všem právnickým osobám, které 

jsou zapsané v zákonem stanovené eviden-

ci nebo rejstříku a dosud datovou schránku 

nemají. Jedná se například o  společen-

ství vlastníků bytových jednotek, spolky, 

nadace apod.

Od ledna 2023 bude každý den založeno kolem 50 tisíc datových schránek, z nichž nej-
větší část bude zřízena osobám samostatně výdělečně činným. Novými majiteli datových 
schránek se stane přes 2 milióny živnostníků, nadací, spolků a sdružení, kterým usnadní 
komunikaci s úřady. Téma se probíralo na celostátní konferenci SMS ČR 2022 v Českém 
Krumlově, kde ředitel odboru eGovernmentu MV ČR Roman Vrba informoval o  legisla-
tivních změnách, a  zároveň představil marketingovou kampaň zaměřenou na podporu 
užívání datových schránek.

Datové schránky od ledna
usnadní práci všem živnostníkům, 
nadacím, sdružením a spolkům

Katka 
šla radši
na výlet.

Jděte na
chcidatovku.cz

Nečekejte.
Používejte datovku


