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Doba před nás staví stále nové výzvy
Vážené starostky, vážení starostové, 
přátelé samospráv! 
Přesně před rokem jsme se radovali, že koneč-
ně sundáváme roušky a pomyslně se my i naše 
obce nadechujeme k nové etapě života. Nikdo 
z nás tehdy netušil, že jarní období roku 2021 
bude pouhou epizodou a předzvěstí dalších 
a daleko horších dopadů epidemie koronaviru. 

Uplynul rok a my, možná již méně radost-
ně, ale o to s větší úlevou, sledujeme konec 
vládních opatření, která kromě pandemie sil-
ně omezila i školy, podnikání a prakticky veš-
kerý společenský život.  Všichni doufáme, že se 
svět vrátí do starých kolejí a jasně si přitom 
uvědomujeme, že „po covidu“ bude jiný. A sa-
mozřejmě s obavami vyhlížíme podzim, který 
nás v loňském roce tak nemile překvapil. 

One year ago…
Ale vraťme se myšlenkami ještě jednou o rok 
nazpět. Tehdy jsem na tomto místě děkoval 
všem představitelům obcí, že pandemii zvládli. 
Že se dokázali skvěle postarat o své občany. 
A myslím, že stejně mohu děkovat i nyní. Práce 
v tom dlouhém temném období bez světla na 
konci tunelu nebyla vůbec jednoduchá. Spo-
lečností zmítaly smíšené pocity nejistoty, stra-
chu, zlosti i vzteku. Doba před nás opět postavi-
la výzvy, které bylo nutné zvládnout. A tak jsme 
pro změnu sháněli respirátory, testy nebo bojo-
vali s rezervačním systémem při registraci seni-
orů k očkování. Řada z nás dokázala zajistit nej-
více ohroženým skupinám obyvatel i dopravu 
do očkovacího centra, o nákupech pro seniory 
či osoby v karanténě ani nemluvím. 

Zatímco ti nahoře se chlubili 
záchranou tisíce mrtvých,  
my jsme se starali o ty živé
A tím výčet činností rozhodně nekončí. Za 
zmínku třeba stojí i pomoc starostek a starostů 

přímo v očkovacích centrech, pomoc podnika-
telům a práce s dětmi, předávání často těžko 
pochopitelných vládních informací občanům 
a další. K tomu bylo nutné zachovat i běžný pro-
voz obcí a realizovat i celou řadu rozvojových 
projektů. Ne, opravdu jsme se nenudili, a  při-
tom jsme opět pro stát nebyli rovnocennými 
partery. Zatímco ti nahoře se chlubili záchra-
nou tisíce mrtvých, my jsme se museli postarat 
o ty živé, o které by se nikdo jiný nepostaral.

Kvůli vděčnosti to ale neděláme
Vím, že vám jako obvykle za vaši práci pro spo-
lečnost nikdo pořádně nepoděkoval. Ono se to 

všechno bere tak nějak s naprostou samozřej-
mostí. A také vím, že kvůli vděčnosti tuto práci 
neděláme. Přesto bych vám chtěl, milé starost-
ky a starostové, moc poděkovat.  Za vaši práci, 
kterou pro občany i celou společnost děláte.

Společenské klima se stále zhoršuje…
Bohužel občas bývá ta naše práce, pokud sta-
rostování vůbec prací nazvat lze, velice nevděč-
ná. Společenské klima se stále zhoršuje. Došlo 
a stále dochází k obrovskému poklesu důvěry 
v  autority, které měly v době krize fungovat 
zcela jinak. Společnost se za poslední rok změ-
nila a stále mění k horšímu. Radikalizuje se 
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a polarizuje. Rozčarování z konání našich poli-
tických elit se za poslední rok odráží i v tom, 
jak lidé vnímají všechny politiky, a to včetně 
nás. I kvůli přímému kontaktu s občany to pro-
stě schytáváme přímo. Negativní zprávy o tom, 
jak je naše pozice v čele malých obcí stále těžší, 
zaznívají ze všech koutů naší země. 

Za každým starostou  
je kus unikátního příběhu
Chtěl bych vás proto v této nelehké době ales-
poň trochu povzbudit. Pokusím se o to komen-
tářem, který jsem již jednou použil, když jsem 
se snažil podpořit na FB kolegyni z našeho kra-
je. Snad mi odpustí, že teď tato slova věnuji 
i vám všem.  

Za každým starostou a starostkou, kteří svo-
ji práci berou jako poslání, je kus samostatné-
ho, a přitom zcela unikátního příběhu. Příběhu, 
který má jenom začátek a konec, a to mezitím 

Proč i při odborných diskusích vítězí
fake news nad zdravým rozumem?
Sněmovna zamítla ve středu 2. června návrh poslance Josefa Kotta, který měl umožnit kácení dřevin rostoucích 
v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací bez povolení úřadu. Navrhovanou úpravu kritizovali ochránci přírody. 
SMS ČR však za návrhem stálo. Proč?
Pozměňovací návrh poslance Kotta měl dát 
provozovatelům vodovodů a kanalizací stejná 
práva, jaká mají i ostatní „síťaři“. Boj se v tomto 
případě vedl o možnost pokácet stromy, které 
se nacházejí v ochranném pásmu. Šlo jednodu-
še o to, aby bylo nejen provozovatelům energe-
tických, telekomunikačních a plynových rozvo-
dů, ale i provozovatelům vodovodů a kanalizací 
umožněno v  případě potřeby pokácet strom, 
pokud by např. jeho kořenový systém ohrožo-
val infrastrukturu. Přestože se jedná o vcelku 
logický požadavek, který je učiněn nejen ve 
prospěch ochrany životního prostředí, tedy na-
kládání s pitnou vodou, ale také v zájmu ochra-
ny kritické infrastruktury, poslanci a poslanky-
ně obdrželi před třetím čtením stovky rozhoř-
čených e-mailů a telefonátů.

Návrh vyvolal vlnu nevole  
ze strany ochránců přírody 
Ochránci se obávali zejména toho, že návrh 
umožní bez povolení a náhradní výsadby ma-
sivní kácení dřevin na území obcí a především 
také měst. V situaci, kdy cca 90 % vodohospo-
dářské infrastruktury vlastní obce a města 
však není strach o náhradní výsadbu opodstat-
něný. Jen málokterá obec či město by vykácela 
stromy bez náhrady a plánu na jejich náhradu. 

Další souvislost, kterou si zřejmě ochránci 
přírody neuvědomují, je fakt, že návrh není smě-
řován do celého území, ale pouze do prostoru 
ochranného pásma, v němž mají vodohospodáři 
právo výsadbu vůbec nepovolit. Podstatou návr-
hu tedy není právo na masivní kácení, ale změna 

směrem k administrativně snadnému vypořádá-
ní se s pokácením náletových dřevin v ochran-
ném pásmu, ve kterém nemají stromy vůbec být.

 
Starosta Kněžic: 
Kvůli kořenům jsme měli ucpanou 
kanalizaci. V ochranném pásmu 
nemají dřeviny co dělat!
Jistě. Pohled na stromy a keře je daleko příjem-
nější než pohled na holiny. A to i tehdy, jedná-li 
se o náletové dřeviny. Kdo by se dnes navíc sta-
věl proti zeleni? Nikdo nepopírá její význam. 
O to tady ale přeci vůbec nejde, uvědomuje si 
i  starosta Kněžic a místopředseda Pracovní 
skupiny pro životní prostředí v SMS ČR Milan 
Kazda. Právě v Kněžicích, a nejen tam, už mají 
nepříjemnou zkušenost s ucpanou dešťovou 
kanalizací. Havárii způsobily kořeny kaštanu. 
„Měli jsme velký problém najít zdroj havárie a od-
stranit ji. Právě proto mám pozitivní názor na káce-
ní keřů a stromů v ochranném pásmu kanalizace,“ 
uvedl s tím, že kácení správcům sítě stejně za-
kázat nelze, když je riziko nepříjemných dopa-
dů na obyvatele daleko vyšší. „Proto bychom byli 
stejně dříve nebo později donuceni kácení schválit. 
Ideální by bylo nechat vše na individuální dohodě 
mezi správcem sítí a obcí,“ řekl starosta.

Démonizovaná úprava by ve 
skutečnosti přinesla užitek
Přestože to tak kvůli vlně nevole ochránců pří-
rody a jejich podporovatelů nevypadá, přije-
tí zákonné úpravy mohlo naopak výrazněji 

je pouze sinusoida, kdy po krátké euforii padá-
me tvrdě na hubu za tichého či hlučného pot-
lesku těch, kteří nás nemají rádi. Na jednu pěk-
nou chvilku starosty připadá tisíc špatných. 
A  stejně se znovu zvedneme a hlavou se jako 
berani snažíme tu zeď překážek prorazit. Kdo 
tuto práci nedělal, nikdy nepochopí, co obnáší, 
jaké prožíváme situace, jaké jsme schopni pod-
stoupit oběti. Jak je pro nás každé trápení obce 
osobní bolestí a jak se z úspěchu naší vesnice 
či městečka radujeme stejně jako z úspěchu 
vlastního dítěte. A podobně jako úspěchu své-
ho již dospělého potomka také zde jen mlčky 
přihlížíme a umíme se k němu jen nesměle při-
hlásit. Protože úspěch má vždy hodně rodičů.

Ne, není to snadná, vděčná a skvělá práce 
a každý z nás si musí sám určit hranici, za kte-
rou už není ochoten jít a pro kterou už nemá 
smysl celou věc dělat. Odměnou nám za to 
všechno je fakt, že děláme kreativní práci. Prá-
ci, která má snad hlubší význam, a která je 

snad i důkazem, že člověk nežil nadarmo, že 
po něm něco smysluplného zůstane. 

Ať zase vždycky brzy vstanete!
Při tom všem samozřejmě zanedbáváme péči 
o rodinu a další své blízké, kteří rovněž nesou 
svůj díl oběti. Teď, kdy všichni už více jak rok 
padáme doslova na hubu, vnímáme daleko 
hůře než jindy každou věc, která nás při tom 
pádu ještě více nakopne. Vám všem držím pal-
ce, ať zase vždycky brzy vstanete. A také ať se 
k té hranici, za kterou již nechcete zajít, ani ne-
přiblížíte. 

Víc vám ovšem přát ani radit nemůžu, proto-
že já už jsem svoji hranici, za kterou nechci jít, 
našel. Jedno však vím jistě. Slunce zase vysvitne, 
a to i pro nás. Ať již budeme mít jakoukoliv roli.

Jan Sedláček
starosta obce Křižánky

a místopředseda SMS ČR

napomoci akceptování výsadby v ochranném 
pásmu. Především ve velkých městech je z dů-
vodu nedostatku místa zeleň umisťována prá-
vě v ochranných pásmech vodohospodářské 
infrastruktury a díky nové úpravě by vodohos-
podáři mohli být k těmto krokům i vstřícnější, 
pokud by věděli, že případný problém bude 
možné řešit méně administrativně náročným 
způsobem a rychleji. 

Nyní lze však očekávat, že vodohospodáři 
budou při vymáhání svého práva na zachování 
ochranného pásma daleko zatvrzelejší a ze-
jména ve velkých městech tento postoj způso-
bí problémy.

Chráníme vodu nebo krajinu?  
Co je víc?
Dalším nelogickým aspektem stávající právní 
úpravy je dvoukolejnost v podobě zákona 
o ochraně krajiny přírody na jedné straně a vod-
ního zákona na druhé. I tuto nelogičnost se sna-
žil návrh odstranit. Vodní zákon požaduje, aby 
poruchy a havárie vodovodů a  kanalizací byly 
odstraněny neprodleně. V  současné době jsou 
však, na rozdíl od plynařů či energetiků, vodo-
hospodáři odsouzeni k dlouhé diskusi a čekání 
na rozhodnutí, zda mohou či nemohou kácet. 
Nikoliv však kácet jen tak, ale až v situaci, kterou 
vyhodnotili jako problematickou a hrozící havá-
rií. Vodohospodáři si jako první ze všech uvědo-
mují nutnost zadržování vody v krajině, a pokud 
je to možné, snaží se využít bezvýkopových 
technologií. Není tedy sporu o tom, že zeleň je 
velmi důležitá. Stojí ale strom nad zákonem? Je 
jeho přínos za všech okolností vyšší než zacho-



Často se k nám dostává zahraniční inspirace dobré praxe obecních inovací. Díky soutěži o inovativní 
OBEC 2030 víme, že vůbec není potřeba opouštět hranice naší země. Čechy, Morava i Slezsko jsou doslova 
nadupané technologickými inovacemi, dobrým hospodařením i vřelým vztahem k přírodě. Tady jsou hned dva důkazy. 

Z Nišovic u Volyně to nemají na Šumavu dale-
ko, a to je možná důvodem, proč je envi-
ronmentální přístup standardem přemýšlení 
obce. Ta vybudovala dvě sběrná místa s polo-
podzemními kontejnery o obsahu 5 m3 a 3,5 m3 
místo tradičních 1,5 m3 zvonů. Za rok používá-
ní kontejnerů se zvýšila odměna od svozové 
firmy za tříděný odpad o třetinu. Ubylo černých 
skládek. Zvýšil se pořádek na sběrných mís-
tech. „Občané to přijali s nadšením,“ říká starost-
ka Hana Váňová.
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Obce i kraje kritizují vládu za to, že nevěnovala dostatečnou pozornost jejich připomínkám, když v polovině května 
schválila rozdělení peněz z Národního plánu obnovy, aniž by reflektovala současnou situaci a potřeby obcí a regionů, 
na které upozorňovalo i SMS ČR. 

vání dostupnosti pitné vody jako základní slož-
ky, kterou potřebuje každý živočich? Je opravdu 
vyšším přínosem zachování stromu před poško-
zováním životního prostředí a zdraví lidí v pří-
padě narušení splaškové kanalizace?

Zmizí stromořadí?
Není zcela jasné, jak by se mohl naplnit často 
zmiňovaný katastrofický scénář úbytku až 85 % 
stromořadí, který ve sněmovně během projed-
návání zazněl. Dle dostupných zdrojů je totiž 
více jak 70 % vodovodů a kanalizací položeno 
v místních komunikacích a rozhodně není prav-
da, že v místech, kde vedou vodovody a kanali-
zace, rostou stoleté, ba i dvěstěleté stromy, pro-
tože vodovody a kanalizace se obvykle budovaly 
v šedesátých a sedmdesátých letech minulého 
století. A navíc, i přes administrativní zrychlení 
bude mít i nadále orgán ochrany přírody „právo 
veta“, což je opět něco, co ochránci přírody buď 
nevědí, či jako argument přehlížejí.

Strom je podle všeho 
politickou otázkou
Po celou dobu projednávání uvedeného záko-
na, potažmo pozměňovacího návrhu poslance 
Kotta, tuto změnu podporovalo jak Sdružení 
místních samospráv ČR, tak Sdružení oboru vo-
dovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR). Zástupci 
obcí vyjádřili shodně návrhu podporu, neboť 
jsou si vědomi důležitosti a nezbytnosti plynu-
lého zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
a odvádění splaškových vod na lokální úrovni. Je 
zcela racionální a plně v zájmu obcí a měst hájit 
možnost trvalého a bezproblémového přístupu 
k této infrastruktuře ve vybraných místech je-
jich ochranných pásem, a to zejména tam, kde 
existuje reálné riziko havárie s následkem pře-
rušení dodávek pitné vody či odkanalizování, 
které s sebou nese i obrovské finanční výdaje.

Zpracovalo legislativní oddělení SMS ČR
ve spolupráci se SOVAK ČR

Vláda ignorovala stovky připomínek k NPO

K vypořádání připomínek k Národnímu plánu 
obnovy vůbec nedošlo. Zástupci obcí nedosta-
li ani příležitost o nich vyjednávat, jak bývá 
u  strategických dokumentů zvykem. Vyne-
chána byla všechna připomínková místa. Jen 
SMS ČR přitom uplatnilo 41 připomínek, na 
jejichž formulaci se podílelo sedm lidí pracu-
jících pro sdružení. 

Na potřebné oblasti  
se vůbec nedostane…
Národní plán obnovy má české ekonomice po-
moci s investicemi v objemu 200 miliard ko-
run, kdy více jak 170 miliard poskytne Evropská 
unie. Vláda však o jeho podobě rozhodla, aniž 
by vypořádala četné podněty připomínkových 
míst, jako jsou státní úřady i profesní organiza-
ce, kraje, obce nebo odbory. Reálně tedy hrozí, 
že zatímco v  řadě kapitol se peníze nepodaří 

vyčerpat, na mnoho potřebných oblastí se na-
opak nedostane.

„Národní plán obnovy nereflektuje současnou 
situaci a potřeby obcí a regionů, na které jsme upo-
zorňovali v našich připomínkách, při jejichž formu-
laci jsme vycházeli z reálných zkušeností starostek 
a  starostů. Vláda tyto připomínky ani mnoho dal-
ších od jiných organizací žádným způsobem nezo-
hlednila,“ řekl předseda SMS ČR Stanislav Polčák. 
„Kvůli zbrklému vládnímu kroku je velmi pravděpo-
dobné, že se tato pomoc české ekonomice mine účin-
kem. Bohužel se při tom člověku vynořují vzpomínky 
na některá neúčelná čerpání evropských dotací v mi-
nulých letech," dodal.

Vláda upřednostnila laciné body za 
rychlost před budoucností země!
Příkladem takové neúčelnosti je třeba podpo-
ra výstavby jeslí ve výši sedm miliard korun. Už 

Soutěž o inovativní OBEC 2030 ukazuje potenciál našeho venkova

dříve přitom bylo z dotazování zástupců obcí 
zcela zjevné, že takto vysokou částku není reál-
né na výstavbu jeslí vyčerpat. Obce by upřed-
nostnily prostředky na opravu stávajících zaří-
zení.  Oproti tomu vláda zásadním způsobem 
podcenila v plánu obnovy podporu koronavi-
rovou krizí těžce zasaženého cestovního ruchu 
a rezignovala i na podporu zavádění vysoko-
rychlostního internetu v regionech, jehož dů-
ležitost při práci z domova nebo distanční výu-
ce současná krize rovněž podtrhla.

„Takových nepochopitelných příkladů bohu-
žel najdeme v Národním plánu obnovy více. Vlá-
da upřednostnila laciné body za rychlost před 
budoucností této země," řekl Stanislav Polčák 
s tím, že jako europoslanec využije svých práv 
a Evropské komise se na správnost postupu 
České republiky při vypořádání připomínek 
dotáže.

red

O tom, že smysluplné inovace nemusí být 
vůbec drahé, nás přesvědčuje slezská obec Oti-
ce. V Oticích se jednoznačně rozhodli, že nebu-
dou používat pitnou vodu na zalévání zeleně. 
A  také, že se o zeleň řádně postarají. Jak? Vy-
mysleli a sami realizovali svůj vlastní zavlažo-
vací systém z  ČOV. Využívání vyčištěné vody 
z ČOV, která je plná vhodných látek fungují-
cích jako hnojiva (avšak stále pod laborator-
ní kontrolou), obci umožní zalévat zeleň až 
5  000 litry přečištěné vody. „Šetříme kvalitní 

pitnou vodu, zeleň máme ve vynikajícím stavu. 
Stačí jen přemýšlet,“ dodává starosta Vladimír 
Tancík. Otice jsou tak krásným důkazem, že 
environmentálně zodpovědné chování v kom-
binaci s naprosto racionální úvahou selského 
rozumu je prostě správná cesta, jak se chovat 
k naší krajině a našim sídlům.

Pro více informací k oběma obcím, další in-
spiraci či radu navštivte www.obec2030.cz.

Michal Svoboda, Jakub Iran
OBEC 2030



Komunální volební systém zasluhuje dílčí úpravy. 
Chceme je prosadit do roka 
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Téma

Zažíváme tu situaci každé čtyři roky, pravidelně 
těsně před komunálními volbami a prakticky 
vždy po nich. Diskuse o změnách volebních pra-
videl komunálních voleb. Komunální volby se 
v naší frekvenci voleb bohužel ocitají dlouhodo-
bě v těsném závěsu voleb poslaneckých a vlastně 
není možné připravit, řádně projednat a schválit 
tolik potřebné změny volebních pravidel. Buď už 
těsně ke konci parlamentního volebního období 
na úpravu komunálních voleb nezbývá dostatek 
času, ale i politické shody, nebo už je zase po ko-
munálních volbách na počátku nového parla-
mentního období, že parlamentní politické stra-
ny svedou k závěru, že „teď“ už řešit změny v sys-
tému komunálních voleb nedává smysl.

Čtyři roky prostě nestačí
Jsem již dlouhodobě přesvědčen, že zákon 
o  volbách do zastupitelstev obcí si zasluhuje 
několik relativně útlých, ale poměrně důleži-
tých úprav. Nejprve pokud jde o délku volební-
ho období zastupitelstev obcí a měst. Stabili-
tě našich měst a obcí dle mého názoru nepo-
chybně prospěje, pokud se volební období 
prodlouží ze současných čtyř na šest, případně 

pět let. Pro realizaci tolik potřebných komu-
nálních projektů je dnes zřejmé, že čtyři roky 
nemohou stačit. Náš úřední šiml se již dostal 
do takových výšin, že vyřídit všechna povolení 
v jednom komunálním volebním období je 
prakticky nemožné.

Návrhy většinotvorných prvků
Velmi dlouho slýchám opakující se výtku, jak 
je možné, že v obecních volbách mnoho kandi-
dátů získá poměrně dost hlasů, ale nezíská 
mandát, zatímco málo úspěšné kandidátky 
dostanou jeden či dva mandáty s výrazně 
menším počtem hlasů. Řešení tohoto problé-
mu není jednoduché. Jsme ale schopni předlo-
žit několik návrhů na úpravu volební formule, 
jež by do komunálního volebního systému 
vnesla přípustné většinotvorné prvky. 

Díky za to, 
že vyplňujete náš dotazník!
Debatu o úpravách komunálních voleb vede 
SMS ČR se svými členy. Chtěl bych všem sta-
rostkám a starostům poděkovat za sdílení ná-

zorů v klíčovém dotazníku ke komunálním 
volbám, který jsme v polovině května rozeslali. 
Těší nás masivní zájem o jeho vyplňování. 

Volby 2022?
SMS ČR osloví všechny senátní kluby s žádostí 
o přípravu několika dílčích úprav komunálního 
volebního systému a aby byl tento návrh široce 
projednán. Budeme usilovat o jeho projednání 
tak, aby mohl být co nejdříve po podzimních 
parlamentních volbách předložen nově zvole-
ným poslancům a byl přijat nejpozději na jaře 
příštího roku – tedy ještě dostatečně brzy před 
komunálními volbami. Aby se dle těchto úprav 
mohlo volit již v obecních volbách 2022. 

Na změny již dozrál čas
Než se ovšem přistoupí k prosazování požadav-
ků v Parlamentu, projedná nejprve SMS ČR navr-
hované úpravy se svými členy. Osobně si myslím, 
že na změny již dozrál čas. Ostatně po úpravě po-
slaneckých voleb jsou na řadě právě ty obecní...

Stanislav Polčák
předseda SMS ČR

Starostky a starostové, podělte se s námi o názor 
na pravidla pro komunální volby!
Jak se vám líbí pravidla pro komunální volby? Změnili byste na nich něco? Co míníte o panašování, délce volebního 
období či o přímé volbě starosty? Představu o vašich názorech poskytnou předsednictvu SMS ČR a čelním představi-
telům výsledky dotazníku, který vám sdružení v polovině května zaslalo. Že jste jej ještě nestihli vyplnit? Nevadí. 
Učinit tak můžete do konce června.

Vaše názory pomohou  
ovlivnit postoj SMS ČR
Dotazy se týkají panašování, délky volebního 
období, pozice městských částí a obvodů, pře-
chodu od poměrného systému k systému s vět-
šinotvornými prvky a přímé volby starosty.

Konečný výsledek dotazníkového šetření 
rozhodne o postoji SMS ČR k výše uvedeným 
otázkám a změně pravidel pro komunální vol-

by. I když dotazníkové šetření ještě neskončilo, 
už k 1. červnu lze z průběžných 730 odpovědí 
odhadnout, jaké budou výsledky po závěreč-
ném vyhodnocení. 

Panašování neboli  
možnost kroužkování?
Na otázku Podpořili byste zrušení panašování 
(možnost voliče kroužkovat kandidáty napříč kan-

didátkami)? odpověděla většina, tedy 78 % re-
spondentů, záporně. Jen 15 % by zrušení pana-
šování podpořilo a 7 % dotázaných nebylo roz-
hodnuto. U této otázky legislativní analytici 
předpokládali opačný výsledek, neboť z  po-
hledu právníků představuje kroužkování na-
příč kandidátkami způsob volby, který ne vždy 
voliči pochopí, takže v realitě dochází k opač-
nému efektu, než jak zákonodárce a mnohdy 
i volič zamýšleli.
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Částečné vyhodnocení dotazníku – KOMUNÁLNÍ VOLBY  
 
 
V polovině května 2021 byly členské obce osloveny s prosbou o vyplnění dotazníku, díky němuž 
by Předsednictvo SMS ČR a čelní představitelé získali představu o názorové skladbě členů  
Sdružení na pravidla pro komunální volby a jejich případné možné změny.  
  Dotazy se týkají panašování, délky volebního období, pozice městských částí a obvodů, 
přechodu od poměrného systému k systému s většinotvornými prvky a přímé volby starosty. 
Konečný výsledek dotazníkového šetření rozhodne o postoji Sdružení místních samospráv ČR k 
výše uvedeným otázkám a změně pravidel pro komunální volby. 
 
Toto vyhodnocení je pouze částečné, vytvořené jako podklad pro jednání. Dotazník bude otevřen 
do konce června 2021, k dnešnímu dni (1. června 2021) ho vyplnilo více než 730 členských obcí 
SMS ČR.  
 
 
 
Částečné vyhodnocení 
 
Krajské zastoupení respondentů 
věrně vypovídá o rozdílném počtu 
obcí v kraji i jeho velikosti a dále 
také o rozvrstvení členské základny 
Sdružení místních samospráv ČR.  
  Jak již bylo výše uvedeno, 
dotazník bude pro odpovědi otevřen 
do konce měsíce června, kdy v druhé 
polovině června o tématu 
komunálních voleb vyjde ve 
zpravodaji SMS ČR článek a dále 
také krajští manažeři vyplnění 
dotazníku připomenou těm, kteří se 
ještě k tématu nevyjádřili. 
Očekávané minimum odpovědí je 
1000, tedy méně než polovina členů 
Sdružení.  
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Otázky: 
1. Podpořili byste zrušení panašování (možnost 
voliče kroužkovat kandidáty napříč 
kandidátkami)? 
 
V první otázce, oproti předpokladu legislativního 
týmu SMS ČR, který dotazník připravoval, 
většina obcí (567) k 1. 6. 2021 odpověděla, že by 
nepodpořila zrušení panašování, tedy volby napříč 
kandidátkami.   
 
 
2. Podpořili byste změnu volebního systému od 
poměrného systému směrem k systému  
s většinotvornými prvky (zvýšení prahu pro 
zisk mandátu a posílení kandidátek  
a kandidátů s vyšší podporou voličů)?  
 
Na rozdíl od první otázky, obce by naopak podpořily změnu volebního systému s většinotvornými 
prvky, který by se snáze vypořádal s tzv. rodinnými kandidátkami, které jsou nešvarem některých 
menších obcí. Díky této změně by došlo ke zvýšení prahu por zisk mandátu.  
 
 
V komentářích se zástupci obcí vyjádřili k 1. a 2. otázce následovně: 
 
„Podpořila bych systém, kdy pořadí zvolených kandidátů se bude počítat přímo podle počtu hlasů 
od voličů bez přepočítávání (oproti současnému znevýhodnění kandidátů při "přeskakování" na 
vyšší místa kandidátky).“ 

 
„Osobně bych navrhoval pouze jednu změnu. 
V rámci jednotlivých kandidátek by se mělo 
pořadí určovat dle počtu získaných hlasů.“ 
 
„Na obcích do 500 (např.) volit výhradně 
kandidáty, nikoliv kandidátky s následným 
nespravedlivým přepočtem. Předminule měl 
ještě 6. náš kandidát více preferenčních 
hlasů, než 1. konkurenční. Výsledek ale byl 
po přepočtu 4:3...“ 
 
„Podpořila bych, aby kandidoval každý za 
sebe a žádné hlasy se nepřepočítávaly.“ 
 
„Z většinových prvků bych přivítal určovat 
pořadí kandidátů podle získaných hlasů, bez 
ohledu na umístění na kandidátce.“ 

 
„Kroužkování má sice svůj význam, ale setkávám se i s tím, že někdo v dobré víře zakroužkuje na 
kandidátce, kterou chce podpořit, ještě tři svoje favority a neuvědomí si, že tím dal zbývající hlasy 
vlastně kandidátce, kterou nepodporuje. Pro některé lidi je to složité k pochopení. Myslím si, že 
by měla zůstat nějaká možnost zvýraznění kandidáta, ale jednodušším způsobem.“ 
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Přidejte se k pracovním skupinám SMS ČR. Máte na to!

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 6/2021 5

Každý starosta řeší množství problémů, na které není odborník. Často o nich diskutuje na úrovni obce, mikroregi-
onu či kraje. Starostové členských obcí mají navíc možnost zapojit se do činnosti pracovních skupin (PS), které 
SMS ČR organizuje. Je jich celkem osm a cílí na různé oblasti. Hledají funkční modely, které konzultují s odborní-
ky z praxe, akademické půdy i se zástupci nevládních, nestranických a zájmových organizací. „Jsme tady a potřebu-
jeme i vás. Stojíme o vaše podněty a zkušenosti,“ vzkazují starostům předsedové jednotlivých PS. 

Pracovní skupina 
pro školství, sport a kulturu
O co jde? 
Obce jsou nejpočetnější skupinou zřizovatelů mateřských a zá-
kladních škol. Nastavení legislativy pro fungování menších mateř-
ských a základních škol tak, aby nebyly finančně, provozně ani ji-
nak diskriminovány, patří k předním cílům pracovní skupiny. Brá-
níme se proti tlakům slučovat naše školy a hájíme práva zřizovatelů. 
Za důležité také považujeme vzdělávání zřizovatelů v oblastech 
školského práva, managementu a hodnocení škol. 

Co aktuálně řešíte?
 Velkým tématem je střední článek a jeho podoba. Účastníme se 
pracovních skupin a odborných panelů na toto téma. Aktivně také 
působíme v pracovních skupinách k odměňování ředitelů, OP VVV, 
OP JAK. Připomínkujeme nastavení dotačních podpor pro obnovu 
majetku – školské infrastruktury.

Co vaše skupina přináší starostům členských obcí? 
Hájíme postavení zřizovatele a pomáháme nastavit vzájemné 
vztahy mezi MŠMT, ČŠI, školami a zřizovatelem tak, aby byl zřizo-
vatel vnímám jako respektující partner, který reprezentuje komu-
nitu občanů. 

Předseda Oldřich Vávra

Pracovní skupina 
pro sociální záležitosti obcí
O co jde?
Našimi tématy jsou aktivní politika zaměstnanosti (VPP), veřejné 
opatrovnictví, sociální bydlení a lokality se sociálním vyloučením, 
sociální služby a jejich fungování. Tyto oblasti jsou totiž pro obce 
mnohdy i zátěží, například v případě výkonu opatrovnické agendy 
v obcích s pobytovým sociálním zařízením. 

Co aktuálně řešíte?
Naším hlavním tématem jsou nyní dopady pandemie Covid-19 na 
sociální oblast a služby. Zabýváme se rovněž sociálním bydlením 
a sociálně vyloučenými lokalitami. Program Výstavba (MMR) svý-
mi podmínkami k řešení situace příliš nepřispěl, je tedy nezbytné 
znovu definovat sociální bydlení, stanovit jeho standardy, posky-
tování dávek na bydlení atd.

Co vaše skupina přináší starostům členských obcí? 
Přicházíme především s náměty a návrhy řešení sociální proble-
matiky. Na společných jednáních vedení SMS ČR se zástupci 
ústředních orgánů (ministerstev a dalších úřadů) lze dosáhnout 
dílčích změn v zaběhnuté praxi, jako například v metodice a poky-
nech pro úřady práce. 

Předseda Radek Brázda

  3 

 
3. Podpořili byste změnu volebního systému, 
která by zvýšila šance místních částí na 
zastoupení v zastupitelstvu, například dělením 
obce na obvody?  
 
Tato otázka bude vyhodnocena až po uzavření 
dotazníku, neboť bude třeba podrobněji 
identifikovat respondenty ve vztahu k místím 
částem a obvodům – zda NE odpověděly opravdu 
jen obce, které místní části mají, či se vyslovili i 
zástupci, kteří sdělili svůj názor, nehledě na fakt, 
zda místní část mají či ne.  
 
 
4. Podpořili byste prodloužení volebního 
období na 6 let? 
 
Mezi časté stížnosti starostů a starostek patří 
stesky na krátké volební období, především 
z důvodu délky zprocesování větších investic, 
které si žádají komplexní, kontinuální a stabilní 
přístup.  
 
V komentářích převážně zaznívalo: 
„Volba starosty na 5 let, zastupitelé na 4 roky. Je 
tady určitá kontinuita rozvoje obce zaštítěná 
přímo voleným starostou po obměně 
zastupitelstva (rakouský vzor).“ 
 
„Podpořil bych prodloužení volebního období na 5 let a stanovení pevného termínu voleb, 
například první sobota v říjnu.“ 
 
„Prodloužení volebního období na 6 let bych podpořil za předpokladu, že by bylo možné 
zastupitelstvo většinou hlasů občanů odvolat“ 
 
 
5. Podpořili byste přímou volbu starosty?  
 
V případě poslední otázky, jež rozděluje 
společnost, není výsledek nikterak překvapivý. 
Ani mezi voliči, ani mezi starosty nepanuje nad 
tímto tématem názorová shoda a oba tábory 
zastánců či odpůrců jsou poměrně vyvážené. 
Nedá se předpokládat, že by do konce června 
2021 mohlo dojít k velkým změnám, ale necháme 
se i tak překvapit.     
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Od poměrného systému směrem 
k systému s většinotvornými prvky?
Druhá navržená změna představující posun od 
poměrného volebního systému k systému s vět-
šinotvornými prvky, jenž by omezil nešvar tzv. 
rodinných kandidátek, byla přijata velmi klad-
ně. Na otázku Podpořili byste změnu volebního sys-
tému od poměrného systému směrem k systému 
s  většinotvornými prvky (zvýšení prahu pro zisk 
mandátu a posílení kandidátek a kandidátů s vyšší 
podporou voličů)? odpovědělo kladně 65  % zá-
stupců obcí. Zbytek se dělil na odpůrce (19  %) 
a na ty, kteří dosud nejsou rozhodnuti (16 %). 

Čtyři roky jsou málo?
Velmi zajímavý výsledek vychází u otázky na 
prodloužení volebního období ze čtyř na šest 
let. Potvrzuje, co zaznívá z území, tedy že čtyři 
roky jsou málo. O delší volební období by stá-
lo 73 % respondentů, 23 % by ponechalo stá-
vající stav a pouze 4 % nemají na tento dotaz 
názor. Dalo by se říci, že u tohoto tématu pa-
nuje shoda. 

Přímá volba starosty?
Na čem se ovšem společnost ani starostové 
neshodnou, je otázka přímé volby. Téma dělí 

společnost a také v dotazníku prozatím vyšlo, 
že pro přímou volbu hlasuje 39 %, proti je 56 % 
a nerozhodnutých je pouze 8 % respondentů.

Čas máte do konce června
Tak nezapomeňte. Dotazníkové výsledky ješ-
tě nejsou finální. I vy můžete přispět svým 
názorem, a to do konce června.

Odkaz na dotazník obdržíte u svého kraj-
ského manažera či manažerky.

Jindra Tužilová
vedoucí legislativní

analytička SMS ČR
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Pracovní skupina 
pro financování samospráv
O co jde?
Našimi tématy jsou spravedlivé financování obcí a měst, financo-
vání samospráv, aby rozdíl v příjmech mezi nejchudšími obcemi 
a  hlavním městem nečinil více než dvouapůlnásobek, rozšíření 
pravomocí obcí v  oblasti sdílených daní, zpřesnění vykazování 
počtu obyvatel, investiční rozvoj obcí vs. zákon o veřejných za-
kázkách, zamezování duplicit. Nerovné postavení obcí bylo jed-
nou z příčin vzniku SM SČR a změna tohoto postavení je stále 
hlavním cílem PS.

Co aktuálně řešíte?
Minulý rok byl ve znamení kompenzačních bonusů. Letos např. 
prosazujeme příspěvek státu na testování obecních zaměstnan-
ců, snažíme se uvádět na pravou míru výroky ministryně financí 
o nadměrném šetření obcí a v neposlední řadě jsme opět otevřeli 
problém trvalých pobytů.

Co vaše skupina přináší starostům členských obcí? 
Na jaře 2020 hrozilo, že kompenzační bonusy připraví obce 
o  část příjmů určených pro investice. SMS ČR s partnerskými 
svazy, asociacemi a  podporou senátorů dotlačilo vládu a po-
slance k poskytnutí náhrad obcím na zvládnutí pandemie. Na 
podzim se situace opakovala. Po měsících sporů ministerstvo 
konečně souhlasilo se zpětnou náhradou pro samosprávy i za 
další období.

Člen Jiří Šulák

Pracovní skupina 
pro dotace a mezinárodní vztahy
O co jde?
Specializujeme se především na podporu koncepční práce pro ob-
ce v oblasti dotační politiky, regionálního rozvoje a strategického 
plánování s přesahem do zahraničí. 

Co aktuálně řešíte?
V současné době se intenzivně zabýváme nastavováním progra-
mového období EU 2021–27, kde se dojednávají podmínky a do-
pracovávají programové dokumenty jednotlivých operačních pro-
gramů. Je třeba pohlídat, aby obce měly možnost z programů čer-
pat a systém byl co nejjednodušší a nejpřehlednější. Zároveň 
vstupují do finální fáze příprav nové fondy Next generation EU, 
které reagují na krize (Covid 19) a klimatickou změnu (Nástroj pro 
obnovu a odolnost – Národní plán obnovy, React EU, Fond spraved-
livé transformace). 

Zabýváme se rovněž koncepční prací na strategiích (Strategie 
regionálního rozvoje, Koncepce venkova nebo oborově Rozvoj sí-
tí s velmi vysokou kapacitou, Strategie rozvoje cestovního ruchu, 
Česko Country for the Future apod.). Řešíme také téma chytrého 
venkova a digitalizace. 

Co vaše skupina přináší starostům členských obcí? 
Kromě toho, co jsem již vyjmenoval, řešíme také nastavení národ-
ních dotačních titulů a s tím související podporu obcí. Důležitý je 
i mezinárodní přesah přinášející sdílení zkušeností s jinými obcemi 
či partnery, ať již na půdě Evropské unie, či účastí SMS ČR v meziná-
rodních projektech, např. ve spolupráci s Člověkem v tísni v Bosně 
a Hercegovině apod.

Předseda Radim Sršeň

Pracovní skupina 
pro životní prostředí 
a zemědělství
O co jde?
Témat máme celou řadu. Patří k nim odpadové hospodářství, kva-
lita vod, ovzduší a půdy, obnovitelné zdroje energie, příroda a kra-
jina, pozemkové úpravy, lesní hospodářství, myslivost, vodní díla, 
ČOV. Také protierozní vyhláška, podpora rodinných farem, malé-
ho a středního podnikání na venkově. Tyto oblasti řešíme v porad-
ních tělesech a grémiích zřizovaných k resortním tématům. Na-
ším cílem jsou legislativní opatření, která předcházejí rizikovým 
stavům.

Co aktuálně řešíte?
Největším problémem obcí jsou nyní odpady, především plastové 
výměty a skládkovací poplatky. Dále obnovitelné zdroje a uplatně-
ní Modernizačního fondu k jejich budování.  Aktivně se podílíme 
na přípravě Strategického plánu Společné zemědělské politiky na 
příští období.

Co vaše skupina přináší starostům členských obcí? 
Starostové mohou získat informace a využít naše poradenství v od-
větvích, která řešíme. Zápisy z jednání, kterých se starostové mohou 
účastnit, jsou na webu SMS ČR. Důležitá je i účast PS a obcí na jedná-
ních o komplexních pozemkových úpravách a sdílení zkušeností.

Předsedkyně Veronika Vrecionová

Pracovní skupina 
pro veřejnou správu a služby
O co jde?
Věnujeme se nepříliš populárním tématům, která vyplývají z ná-
zvu skupiny. Nejde jenom o problematiku výkonu veřejné služby, 
ale také o to, jak celý systém veřejné správy v návaznosti na naše 
obce funguje, jaké nám přináší problémy a výzvy. 

Co aktuálně řešíte?
Témat je samozřejmě mnoho. Zákonodárci neustále přicházejí 
s novými právními předpisy, které se této oblasti dotýkají. Od reko-
difikace stavebního zákona přes zákony volební po pokusy omezit 
přenesenou působnost obcí či takovou drobnost, jakou je povin-
nost zveřejňovat právní předpisy v elektronické sbírce. Důležitým 
tématem je i vzdělávání zástupců obcí a třeba hledání cesty pro 
uznání praxe starosty pro další práci třeba ve státní správě. 

Co vaše skupina přináší starostům členských obcí? 
Pokud se orientujete v systematice veřejné správy a baví vás práce 
s právními předpisy, pak jste právě vy tím správným kandidátem pro 
naši pracovní skupinu. Odměnou vám může být nejenom získání in-
formací o připravovaných změnách v legislativě ve značném předsti-
hu, ale také možnost tuto legislativu ovlivnit již v průběhu vzniku. 

Předseda Jan Sedláček



Veřejná telefonní stanice. Nezapomněli jste ji odpojit?
Do plně rozjetého vlaku naskočila vloni po tragickém úmrtí starosty Bezvěrova v Plzeňském kraji nová strojvůdkyně. 
Starostka Jana Petrů se musela neodkladně a podrobně seznámit s chodem úřadu a každým závazkem obce. Své ro-
le se chopila zodpovědně. Právě její zvídavost dokázala zabránit dalším zbytečně vynakládaným finančním pro-
středkům za nevyužívané veřejné telefonní stanice (VTS). „Drazí kolegové, neplaťte bezhlavě za vše, co dostanete pode-
psat,“ vzkazuje.
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Proč pracovní skupiny potřebují 
právě starosty?
Starostové přicházejí s podněty k řešení otázek, které jim každodenní práce pro obec přináší. Dokážou propojovat zkušenosti a své profesní znalos-
ti, diskutovat. A závěry diskusí pak slouží k prosazování zájmů obcí. Starostové mohou jako odborníci na svoji profesní oblast poskytovat připomín-
ky, návrhy a pohledy očima obce k legislativním materiálům, které SMS ČR připomínkuje. 

Tak co, starostové? Je vám některá z pracovních skupin svým zaměřením blízká? Chcete se k ní přidat? Tak to udělejte. Máte na to! Kontakty 
a bližší informace naleznete zde: Pracovní skupiny SMS ČR | SMS ČR (smscr.cz) Zpracovala Adéla Palíšková

Kolik veřejných telefonních stanic na 
svém katastru máte?
Teď už žádnou. Ale do konce minulého roku 
byly ještě ve dvou našich místních částech. Co 
jsem si zjišťovala, kdysi takové stanice měli 
v každé menší vesničce a účtovalo se pouze ho-
vorné. To se však pravděpodobně v průběhu 
let změnilo a poskytovatel telekomunikačních 
služeb začal za tyto linky vystavovat faktury.

Proč jste začala faktury za VTS řešit?
Nešlo tehdy konkrétně o VTS. Zajímalo mě, za 
co všechno platíme a proč. Jako starostové 
jsme zodpovědní za obecní peníze a svým 
podpisem dáváme souhlas k platbě. Tak jsem 
chtěla znát podrobnosti. Před jejich zrušením 
jsem se také začala ptát, zda máme povinnost 
tyto stanice udržovat. Zjistila jsem, že ne. 
A protože nešlo o zákonnou povinnost, ani to 
nebyla služba pro občany nepostradatelná, za-
hájila jsem kroky k jejich zrušení.

Kolik stál obec provoz?
Pevná paušální sazba činila 495 korun bez 
DPH za jednu linku měsíčně. Za rok to tedy vy-
šlo naši kasu na zhruba 15 tisíc korun za nic, což 
dle mého není malý peníz.

Zkoušela jste při rušení 
komunikovat přímo 
s operátorem? 
Protože jsem nemohla dohledat žádný písem-
ný závazek, podle kterého nám byly faktury 
pravidelně zasílány, osobně jsem navštívila tři 
kamenné provozovny operátora. Odpovědět 
však nedokázali, nereagovali ani na mé písem-
né dotazy. Mrzí mě, že když něco rušíte, zvadne 
zájem o klienta a přehazují si vás jak horký 
brambor. Když navíc chcete odpověď na otáz-
ku, dělají raději mrtvé brouky. Pro daného 
operátora jsem přitom i osobně důvěrný kli-
ent, který platí a využívá další služby. Myslím, 
že si odpovědi zasloužím.

Veřejné telefonní stanice se začaly 
zpoplatňovat již v roce 2016. 
Čím si vysvětlujete, že se až do 
vašeho působení nad jejich hrazením 
nikdo nepozastavil?
Proč se nad platbou nikdo nepozastavil? Ne-
umím na to odpovědět. Toto by měla hlídat 
pravá ruka starosty, což je finanční referent. 
Zřejmě tady tehdy referent nebyl pro obec. 
Nevím. 

Co byste poradila kolegům?
Projděte si podrobně platby a smlouvy. Nikdy 
nevíte, kde můžete ušetřit. Vím, že je toho 
strašně moc a nemůžeme se věnovat do de-
tailů všemu. Pokud jde ale o peníze, řešme to 
a neplaťme společnostem kroužícím kolem 
našich obcí za nic.

Rozhovor vedl Roman Svoboda
manažer SMS ČR v Plzeňském kraji

Pracovní skupina pro služby na venkově
O co jde?
Obchody a prodejny, poštovní služby, popř. Pošta Partner, samoob-
služné výdejní boxy, služby spojené se zdravotnictvím a sociálními 
službami, odpady z pohledu obce, dopravní obslužnost obcí či po-
hřebnictví – všechna tato témata naše pracovní skupina řeší, neboť 
nám jde především o zachování podmínek pro kvalitní život na 
venkově. 

Co aktuálně řešíte?
Evergreenem jsou poštovní služby, nyní jsou v popředí rozšiřující 
se samoobslužné výdejní boxy. Letos jsou aktuální svozové systé-
my odpadů a tranzitní doprava.

Co vaše skupina přináší starostům členských obcí? 
Z posledních aktuálních témat je to dotační titul pro podporu pro-
dejen v obcích. V rámci panelové diskuse na kongresu Samoška, 
kde se rovněž angažujeme, vystupují zástupci skupiny COOP, Ze-
mědělského svazu ČR, Asociace českého tradičního obchodu, ale 
i  zástupci MPO. Díky podkladům, které z diskuse vzešly, vypsalo 
MPO dotační titul Obchůdek 2020+. Ten podporuje jak prodejny, 
které provozují obce, tak soukromé prodejny na hranici udržitel-
nosti, aby se služba zachovala. 

Předseda Tomáš Dubský

Pracovní skupina pro strategický rozvoj
O co jde?
Projednáváme dokumenty, které se týkají obcí v celé zemi. Dlou-
hodobě se zabýváme digitalizací veřejné správy, stanovením stan-
dardů dostupnosti veřejné správy, vizemi chytré obce v roce 2030, 
strategiemi regionálního rozvoje a očekávanými operačními pro-
gramy, které umožní obcím v dalším programovém období čerpat 
finanční prostředky.

Co aktuálně řešíte?
Aktuální téma je naprosto jednoznačné. Je jím nové a pro nás ne-
přijatelné znění stavebního zákona, které po schválení PS PČR pu-
tuje do Senátu PČR. Je potřeba ještě hodně bojovat, aby zákon ne-
byl schválen a kompletně se přepracoval. 

Co vaše skupina přináší starostům členských obcí? 
Projednáváním strategických dokumentů, které SMS ČR zasílá do 
připomínkového řízení, získávají představitelé obcí přehled o dal-
ším možném směrování obcí a jejich podpoře ze strany státu a Ev-
ropské unie. 

Předseda Petr Halada

https://www.smscr.cz/cz/2-pracovni-skupiny-sms-cr
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Jsme SMS-služby s.r.o. a samosprávám a jimi zřizovaným školám nabízíme mnohem 
víc než jen službu pověřence pro ochranu osobních údajů. Členským obcím Sdružení 
místních samospráv ČR umíme poradit v oblasti dotací a veřejných zakázek, také s vy-
pořádáním autorských práv nebo se strategickým plánováním. Školám poskytujeme 
službu pověřence, vydáváme newslettery Škola v právu a Samospráva v právu, měsíčník DPO-PRO, zajišťuje-
me bezplatnou právní poradnu. Na tomto místě najdete aktuální informace o naší činnosti. Tak nezapomeňte, 
SMS-služby s.r.o. jsou tu pro vás a vaše školy!

Veřejné zakázky malého rozsahu:
Lhůta pro podání nabídek
Sestavování zadávacích podmínek, jejich obsahu, pravidlům a jejich dodržování při zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu jsme se věnovali v březnové SMSce. Nyní ve výběrovém řízení pokročíme o krok dál, do chvíle, kdy běží lhůta pro 
podání nabídek. Čím je tato lhůta vymezena a s čím se v jejím průběhu může zadavatel veřejné zakázky setkat?

Uveřejněním výzvy a zadávací dokumentace 
na profilu zadavatele dané obce či webu obce 
(v případě tzv. otevřené výzvy) či jejím roze-
sláním uchazečům o veřejnou zakázku (v pří-
padě výzvy uzavřené) zahájí zadavatel výbě-
rové řízení. V tento okamžik začíná běžet lhů-
ta pro podání nabídek.

Odkdy dokdy?
Délku této lhůty, tedy přesný den a čas, do kdy 
je možné nabídky podat, je zadavatel povinen 
stanovit již v zadávací dokumentaci.  Zpravidla 
se jedná o 10 až 15 kalendářních dní. Nezapo-
mínejme, že lhůta začíná běžet až následující 
den po dni uveřejnění či rozeslání dokumenta-
ce a končí až půlnocí posledního dne lhůty. Po-
slední den se tak již do lhůty nepočítá.

A čím se při stanovení lhůty řídit? 
V případě, že má zadavatel schválený interní 
předpis (směrnici) pro zadávání veřejných za-
kázek, který minimální délku této lhůty pro 
podání nabídek stanoví, je zadavatel povinen 
jej respektovat. Stejná povinnost se týká situa-
ce, kdy se jedná o dotované finanční prostřed-
ky a délku lhůty určil poskytovatel dotace. 

Tip: Nemáte obecní směrnici a uvažujete 
o jejím přijetí? Chcete si stávající směrnici zjed-
nodušit? Napište nám na eliska.klouckova@
sms-sluzby.cz, zdarma vám zašleme náš vzor.

Vysvětlit, doplnit, změnit…
V průběhu lhůty může zadavatel vysvětlit, dopl-
nit či změnit zadávací podmínky, a to z vlastní 
iniciativy anebo na podnět některého z účastní-
ků řízení. Může se jednat o změnu obchodních 
podmínek, požadavků na kvalifikaci, ale může 
být také odstraněna či objasněna nedokonalost 
projektové dokumentace.

Prodloužit lhůtu 
a informovat účastníky…
V případě, že zadavatel změní některou 
z  podmínek výběrového řízení, měl by také 

odpovídajícím způsobem lhůtu pro podání 
nabídek prodloužit a účastníky o tom vhodně 
informovat, tj. stejným způsobem, jakým ří-
zení zahájil. Informaci tak zpřístupní na mís-
tě, kde je zveřejněna zadávací dokumentace, 
či ji odešle osloveným dodavatelům. Doporu-
čujeme, aby zadavatel již v zadávací doku-
mentaci stanovil pravidla pro to, do jakého 
dne a jakým způsobem mohou účastníci vy-
světlení zadávací dokumentace žádat (např. 
e-mailem).

Prohlídka místa plnění 
V případě, že je to vzhledem k předmětu plně-
ní vhodné, může zadavatel v zadávací doku-
mentaci stanovit termín pro prohlídku místa 
plnění. Tento institut lze doporučit zejména 
v  případě, kdy se místo plnění nachází v pro-
storu, který není veřejně dostupný a účastníci 
řízení se s ním nemohu jednoduše seznámit. 

Termín prohlídky je vhodné stanovit přibližně 
do třetiny či poloviny lhůty pro podání nabí-
dek. V případě, že by na základě prohlídky vy-
vstaly dotazy ze strany účastníků řízení, bude 
mít zadavatel dostatečný časový prostor na je-
jich vypořádání. 

Všem stejně
Aby tedy zadavatel neporušil zásadu rovného 
zacházení, měl by v této situaci veškerá vysvět-
lení poskytovat účastníkům způsobem uvede-
ným výše. V žádném případě by nemělo dojít 
k tomu, že se některému z účastníků poskytne 
více informací než jinému. 

Daniel Procházka
administrátor veřejných zakázek 

Pro informace o našich službách v oblasti ve-
řejného zadávání nás kontaktujte na e-mailu: 
eliska.klouckova@sms-sluzby.cz
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Dotaz:
Rádi bychom v naší obci s 535 obyvateli vybudovali dětské hřiště. 
Existují na tento záměr nějaké dotační zdroje?

Odpověď: 
Výstavbu dětských hřišť podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, oblast podpory H – Pod-
pora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

Program se zaměřuje na obnovu nebo vybudování veřejných hřišť 
a sportovišť či dětských hřišť v obcích do 3000 obyvatel. Dotace je poskyto-
vána až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. 
Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu 
akci činí 2 mil. Kč. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provo-
zování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může 
tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).
Financováním dětských hřišť se rovněž zabývá Nadace ČEZ prostřednic-
tvím programu Oranžové hřiště, dále také doporučujeme ověřit finan-
cování záměru z krajských fondů.

Střípky z dotační poradny aneb obce se ptají a my odpovídáme

Jako pověřenci se s problematikou zpracování osobních údajů různými mobilními aplikacemi setkáváme dnes a denně. 
S plněním povinností souvisejícími s ochranou osobních údajů jsme pomohli i společnosti Munipolis s.r.o., která provo-
zuje službu Mobilní rozhlas. Vzhledem k množícím se dotazům od obcí jsme společnost upozornili na chyby ve stávající 
dokumentaci a připomínkovali nově připravovanou.

Mobilní rozhlas upravil formuláře pro obce, aby
odpovídaly pravidlům ochrany osobních údajů

Nové zpracování? Kontaktujte pověřence
Když se obec rozhodne, že pro občany zřídí službu, která předpokládá 
zpracování jejich osobních údajů, měla by vždy kontaktovat svého po-
věřence. Samospráva totiž zakládá nové zpracování a za jiným účelem 
(v tomto případě kvůli zasílání informací o dění v obci v případě mimo-
řádných událostí apod.), než dosud používala v jiných agendách. Pově-
řenec by měl upozornit na úskalí nového zpracování, případně doporu-
čit postup, který je v souladu s právními předpisy pro ochranu osobních 
údajů. Zároveň pomůže začlenit tuto agendu do stávající dokumentace 
obce upravující ochranu osobních údajů v organizaci.

S přibývajícími dotazy jsme službu oslovili
S dotazy obcí na službu Mobilní rozhlas se setkáváme už nějaký čas. Do-
tazy byly tím častější, čím více se služba rozšiřovala do území. Týkaly se 
zejména nejasností v rozsahu zpracování osobních údajů občanů. Pro-
tože jsme měli od počátku výhrady k dokumentaci služby Mobilní roz-
hlas, přimělo nás množství přibývajících dotazů k tomu, že jsme společ-
nost Munipolis s.r.o. oslovili, aby došlo k úpravě dokumentů, které do té 
doby neodpovídaly pravidlům ochrany osobních údajů. 

Dohoda na změně dokumentace se podařila
Je na místě ocenit vstřícný přístup společnosti Munipolis s.r.o., která na-
še připomínky reflektovala. V nejbližších týdnech tak můžete očekávat 
nové formuláře, které budou respektovat normy upravující zpracování 
osobních údajů u služby Mobilní rozhlas. Upraven bude souhlas se 
zpracováním osobních údajů, jasně vymezen rozsah zpracovávaných 
osobních údajů, role obce jako správce a Mobilního rozhlasu jako zpra-
covatele. Samosprávy i občané dostanou jednoduché a jasné informace, 
co se s osobními údaji v aplikaci děje. O podrobnostech vás bude včas in-
formovat přímo společnost.

Když se teorie přetaví v praxi
Monitorování souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a poskyto-
vání informací a poradenství správcům a zpracovatelům, kteří zpracová-
ní provádějí, patří k základním činnostem pověřence. Spolupráce s Mu-
nipolis s.r.o. a dohoda na změně dokumentace tak vlastně „přetavila“ te-
orii právní normy v praxi. V této činnosti chceme i nadále pokračovat.  

Lenka Matějová
koordinátorka služby pověřenců SMS-služby

Dotaz:
Chceme v naší obci restaurovat pomník padlým v 1. světové válce. 
Existují na tento záměr nějaké dotační zdroje?

Odpověď: 
Obnovu pomníků a válečných hrobů podporuje Ministerstvo obra-
ny ČR. Dotace na realizaci projektu činí 80 % z celkových uznatelných 
skutečně vynaložených nákladů na stavební část projektu. Minimální 
výše poskytované dotace činí 50 tis. Kč. Pro podání žádosti je nutné se-
psat investiční záměr, a to nejlépe na základně restaurátorského po-
sudku či zprávy od odborníka na restaurování památek. Žádosti poda-
né v termínu příjmu a následně posuzované jsou případně podpořeny 
v dalším kalendářním roce. Z titulu bylo v posledních letech podpoře-
no kolem 55 projektů ročně.

Luděk Beneš & Ondřej Štach
dotační specialisté

dotace@smscr.cz
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Doba odpadová nejen v době covidové
Odpady a jejich zvýšená produkce? Velké téma, která lze rozdělit do 
přibližně čtyř rovin:
Virová epidemie poprvé: Lidé se zdržují více doma, pracují často z do-
mova, děti nechodí do škol a vítězí pohodlnost něco nedělat, rezignace 
na společenské dění, ztráta aktivity.
Virová epidemie podruhé: Ohromný nárůst odpadu spojeného s covi-
dem. Použité roušky, respirátory, rukavice, obaly od dezinfekce, odpad 
z testování. Většina tohoto odpadu končí nejen v černých popelnicích, 
ale také ve veřejném prostoru i přírodě.
Virová epidemie potřetí: Odběr jídla z restauračních okének znamená 
významný nárůst plastového odpadu tvořeného především jednorázo-
vým nádobím – příbory, kelímky, brčka, igelitové tašky, boxy.
Virová epidemie počtvrté: Zavřené obchody. E-shopy mají žně. Jenže to 
znamená další nárůst odpadu. Krabice se zbožím jsou vyplňovány plasto-
vými bublinkami, igelity, fóliemi, polystyrenovými kuličkami, v neposled-
ní řadě přibývá papírových kartonů a krabic, které se občané často nesna-
ží ani rozřezat na menší a povalují se vcelku u barevných kontejnerů.

Vidíte nějakou možnost, jak situaci zlepšit?
Pomoci by mohlo zavedení povinného zálohování PET lahví a nápojo-
vých plechovek, jako to dělají v přibližně deseti evropských státech. 
V příštím roce se k tomu chystá dalších 11 zemí včetně Slovenska. Po-
kud budeme věřit údajům od autorizované společnosti, mohla by se 
četnost svozů žlutých kontejnerů 
snížit až o  polovinu, protože jejich 
obsah údajně tvoří cca 50 % PET la-
hví. To bychom ušetřili hodně. V zá-
lohování také vidím jedinou mož-
nost, jak splnit cíle stanovené EU. 
Usnesení o podpoře zavedení povin-
ného zálohování PET lahví a plecho-
vek přijala už dříve Pracovní skupina 
pro životní prostředí a zemědělství 
SMS ČR, stejně tak nedávno i naše 
krajské předsednictvo.

Karel Ferschmann
starosta obce Němčovice

a předseda krajského předsednictva SMS ČR 

Plzeňský kraj

Kraj Vysočina

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

Milí čtenáři. V seriálu Co nás pálí postupně představují předsedové krajských Sdružení místních samospráv ČR té-
mata, která momentálně řeší samosprávy v jejich regionech.

Jaká je tedy aktuální situace s odpady v době covidové?
Mnoho nevytříděných odpadků končí v černých popelnicích na směsný 
komunální odpad. Zvýšené množství odpadu, a tedy i toho vytříděného, 
nás stojí další peníze pro odpadové firmy, kterým musíme platit za čas-
tější svozy. Na druhou stranu – svozová firma na třídičce vybere v součas-
né době obchodovatelné plasty – PET lahve, možná ještě nějakou „dro-
gerii“, zbytek smíchá s komunálem a odveze do plzeňské spalovny.

Klání Rok života v obcích Kraje Vysočina 
vyhrály Křižánky!
Křižánky vyhrály soutěž Rok života v obcích Kraje Vysočina. Odborná 
komise obec ocenila celkem 215 body. O vítězi mohla na přelomu dub-
na a května hlasovat také veřejnost, která rozhodla o prvenství obce 
Dlouhé. Do soutěže se přihlásilo celkem 23 vesnic do 1500 obyvatel.

„Odborná porota vysoce hodnotila pestré a originální aktivity vedení obce Kři-
žánky, které se navíc v době covidové pandemie podařilo jako zcela první malé 
obci v ČR dosáhnout kategorie A v realizaci místní Agendy 21 (MA21),“ uvedla 
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje 
Hana Hajnová. Kromě toho obec s 360 obyvateli zajistila výrobu dezin-
fekce, pro starší obyvatele zajistila mj. i vitamínovou kúru, zvýšenou po-
zornost věnovala dezinfekci veřejných prostor a zakoupila generátor 
ozónu. Seniorům a občanům se zájmem o očkování obec dále zajistila 
pomoc sociální pracovnice, k dispozici byla i doprava obecním elektro-
mobilem. Další body Křižánky posbíraly třeba za Univerzitu třetího vě-
ku v online formě, za pomoc dětem ve škole či za projekt lokální měny, 
jenž doplnila o aktualizovaný katalog podnikatelů, u kterých lze měnou 
platit. V neposlední řadě byl dokončen pilotní projekt ve spolupráci 
s MPSV na ověření lokální koncepce sociálního bydlení.
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Projekty na občanskou vybavenost podpoří 
Jihočeský kraj 200 miliony
Celkem 200 miliónů korun letos rozdělí Jihočeský kraj z nově vzniklého 
Krajského investičního fondu. Podpoří tak třicítku projektů z oblasti ob-
čanské vybavenosti, jako jsou nové mateřské školy, sportoviště, dětská 
hřiště, ale také zázemí pro dobrovolné spolky hasičů nebo revitalizace 
veřejných prostranství a další.

Řada obcí se díky tomu může poprvé pustit do větších projektů, na 
které by z jejich běžných rozpočtů peníze nestačily. Krajský investiční 
fond, který je v rámci celé republiky ojedinělý, získal velkou podporu za-
stupitelů. Nejvíce bodů při hodnocení obdržely projekty, které jsou pro 
lidi v daném místě nejvíce užitečné, také za technickou připravenost ak-
ce a rychlou realizovatelnost.

 Milada Vopálková

„První místo v této soutěži bylo hodně nečekané. Obec jsme ostatně přihla-
šovali spíše pro podporu tohoto typu soutěžení obcí v situaci, kdy se již dva roky 
nekoná Vesnice roku,“ napsal na Facebook starosta Jan Sedláček.

Pro obec Dlouhé s 255 obyvateli hlasovalo ve veřejné anketě 6 019 fa-
noušků. A čím si jejich přízeň vysloužila? Tradiční akce zde v době covido-
vé pandemie nahradily inovované verze, např. hrkání z rozhlasu a pojízd-
né peklo, obec rovněž nabídla prostory i osobní pomoc při výrobě ochran-
ných štítů a hradila materiál na výrobu prvních 3000 kusů, dětem byl 
umožněn tisk výukových materiálů pro online výuku, po přívalových deš-
tích místní hasiči a mladí opakovaně během 14 dnů pomohli uklidit obec. 

Nová soutěž, která nahradila alespoň částečně už dva roky zrušené 
klání Vesnice roku, měla podle organizátorů vyzdvihnout vzájemnou 
spolupráci a sounáležitost obyvatel, spolků, dobrovolníků, místních pod-
nikatelů a vedení obcí. Vyhlásil ji na začátku března Kraj Vysočina, Spolek 
pro obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv České republiky.

K oznámení výsledků a slavnostnímu předání cen došlo 26. května. 
Vítězné obce získaly věcné i finanční dary, Křižánky a Dlouhé po 50 tisí-
cích korun. Druhé místo v soutěži vyhrála s 212 body obec Lípa, třetí nej-
lepší je obec Jiřice s 205 body. Ve veřejné anketě se na druhém místě 
umístila obec Osová Bítýška s 5020 hlasy, třetí je městys Dolní Cerekev, 
pro který hlasovalo 4 917 příznivců.

Gratulace patří nejen vítězům, ale všem, kteří odvádějí skvělou práci 
pro své občany. Účastníkům soutěže také poděkování za inspiraci, mnoho 
příkladů dobré praxe a nápadité prezentace. Pro inspiraci můžete nahléd-
nout na stránky https://extranet.kr-vysocina.cz/formulare/zivotvobci2/.

Marcela Syrová

Krajské online setkání aneb 
Informační zpravodaj NAŽIVO
Co členské obce zajímá, pálí a co se aktuálně v Kraji Vysočina děje bu-
de předmětem online setkání ve čtvrtek 24. června od 13 hodin na 
meet.google.com/noc-fvey-vrs. Svoji účast potvrdili senátor Miloš Vy-
strčil, senátor Jan Tecl, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, je-
ho náměstkyně Hana Hajnová a zastupitel Martin Hyský. Společně 
proberou téma zabezpečení zdravotní péče, dopravu v kraji i proble-
matiku odpadů. MS

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj Královéhradecký kraj

Krajští zastupitelé schválili dotace 
na rozvoj regionu
Téměř 48 milionů korun rozdělí Jihomoravský kraj mezi projekty na 
podporu rozvoje venkova, údržbu a budování občanské vybavenosti, 
boj proti suchu, podporu venkovských prodejen, včelařů nebo na údrž-
bu cyklistických komunikací a úpravy běžeckých a lyžařských tratí. Cí-
lem dotačních programů je zachovat základní funkce v oblasti veřejné 
správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotace jsou určeny jak 
pro obce, tak pro místní akční skupiny.

„Těší mě, že se letos opět pamatovalo i na podporu venkovských prodejen. 
Celková částka se oproti loňskému roku dokonce zvýšila o téměř milion korun,“ 
uvedla krajská manažerka SMS ČR Blanka Březinová. BB

Obchod s chudobou? 
Tak to bohužel také známe
Obchod s chudobou byl jedním z hlavních témat programu krajského 
předsednictva. Starosta Miroslav Stropek se například podělil o své zku-
šenosti z Bukovan, kde žije hrubým odhadem 200 nehlášených občanů. 
Kromě výčtu mnoha negativních dopadů přiblížil, jaká úskalí to přináší 
pro odpadové hospodářství.

Obchod s chudobou bude tématem i jednoho z dalších webinářů, ke 
kterému vás pozveme. Uvítáme i vaše názory a zkušenosti. Rovněž si ne-
nechte ujít červencové vydání SMSky, ve kterém se objeví rozhovor s kraj-
ským předsedou a starostou obce Poustka Janem Rybou o jeho osobní 
zkušenosti se šikanováním jedničkového úřadu skrze zákon 106/1999 Sb.

Roman Svoboda

Královéhradecký kraj 
podpoří 257 projektů v oblasti 
regionálního rozvoje
Téměř 42 milionů korun rozdělí Královéhradecký kraj mezi 257 pro-
jektů na cyklotrasy, provoz venkovských prodejen a podporu dobro-
volných hasičů. To je skoro dvakrát více než vloni.

„Změnou rozpočtu a zapojením nedočerpaných finančních prostředků z  loň-
ského roku se nám podařilo alokovanou částku téměř zdvojnásobit. Podpořili 
jsme nejen dobrovolné hasiče, ale například i provoz malých prodejen nebo ma-
lé a střední podniky ve snaze zlepšit jejich postavení na trhu,“ uvedl radní pro 
regionální rozvoj, evropské granty a dotace Adam Valenta.

Nejvíce peněz půjde do cyklotras
Nejvyšší částkou, a to 16 miliony korun, podpoří kraj projektovou do-
kumentaci i vlastní stavbu cyklotras. Více než tři miliony poskytne ob-
cím na pomoc s provozem malých prodejen. O tento program projevi-
li žadatelé největší zájem a všech 75 jich dotaci získalo. Čtyři z celkem 
deseti dotačních programů byly určeny na podporu dobrovolných ha-
sičů, žadatelé mohli získat finanční podporu na rozšíření svých odbor-
ných dovedností či pořízení nové techniky. Krajské peníze pomohou 
také při rozvoji sportu a volnočasových aktivit mladých hasičů. Mezi 
66 sdružení kraj rozdělí téměř dva a půl milionu korun.

Gabriela Dvořáková

https://extranet.kr-vysocina.cz/formulare/zivotvobci2/
https://meet.google.com/noc-fvey-vrs?hs=122&authuser=0
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Polsko musí těžbu v dole Turów okamžitě 
zastavit. Dojde konečně k dohodě?
Dlouhodobě kritizovanou těžbu v uhelném dole Turów musí Polsko 
okamžitě zastavit. V polovině května o tom rozhodl Soudní dvůr Ev-
ropské unie, který tak vyhověl české žádosti o vydání předběžného 
opatření. Zákaz těžby bude platit až do vynesení konečného rozsudku 
v tomto sporu. Poláci se nyní chtějí domluvit. 

Polští politici i zástupci těžební firmy PGE se k rozhodnutí soudu vyjád-
řili. Těžbu zastavit nehodlají. Z iniciativy polské strany začala nyní jed-
nání na Krajském úřadu Libereckého kraje, kterého se účastnili zástupci 
ministerstev životního prostředí, zahraničí a představitelé kraje. Cílem 
bylo nastínit možná řešení celého sporu.

„Společná jednání jsou dobrým signálem ke zdárnému řešení situace. Vě-
řím, že zdravý rozum zvítězí a podaří se s našimi polským sousedy dosáhnout 
dohody,“ uvedl hejtman Martin Půta. Liberecký kraj podle jeho slov při-
cházel několik let s návrhy řešení a učinil v této věci maximum. „Nyní 
snad nastává čas, kdy řešení bude garantováno smlouvou na úrovni vlád obou 
zemí,“ dodal. Petra Černá

Moravskoslezský kraj

Liberecký kraj

Olomoucký kraj

Předsednictvo řeší pracovní skupiny, 
Májovou výzvu i přípravy 
na celostátní konferenci
„Mohli bychom se více angažovat v pracovních skupinách SMS ČR,“ shodli se 
členové krajského předsednictva, kteří se ve čtvrtek 20. května setkali 
konečně naživo. Řekli si, že posílit by mohli zejména řady pracovních 
skupin pro školství, sport a kulturu, pro veřejnou správu a služby, pro so-
ciální záležitosti obcí i pro dotace a mezinárodní vztahy. 

„Členem pracovní skupiny může být kdokoliv, kdo dané oblasti rozumí. Ide-
ální je člověk s praxí a chutí polemizovat o daných tématech. Nemusí to být ani 
zastupitel,“ upřesnil krajský manažer Michal Dresler s tím, že pokud by 
se někdo z členů chtěl do jakékoliv pracovní skupiny přidat nebo popří-
padě věděl o někom, kdo by se na tuto pozici hodil, může se mu ozvat na 
e-mail dresler@smscr.cz.

Tématem jednání byla také Májová výzva, k jejímuž podpisu SMS ČR 
obce od počátku května vyzývá. Zástupci SMS ČR, MAS, SPOV a SMO ČR 
se sešli se zástupci kraje a představili jim návrhy pro spravedlivou trans-
formaci, a to se zapojením obcí a měst do 25 tisíc obyvatel. Krajské před-
sednictvo řeší nyní už také přípravy na Celostátní konferenci SMS ČR, 
která se v listopadu uskuteční v Moravskoslezském kraji. MS

Moravskoslezský kraj podpoří 
investiční projekty obcí a měst
O zvýhodněné úvěry mohou od června žádat obce a města v Moravsko-
slezském kraji v rámci nového programu JESSICA III. Sloužit by měly 
především k zaplacení vlastního podílu na velkých investičních projek-
tech. V programu mají obce možnost získat až 35 milionů korun, vrátit 
je musí během 15 let.

„Peníze mohou obce a města využít třeba na zasíťování pozemků, bytovou 
výstavbu, startovací byty, revitalizaci brownfieldů s využitím pro podnikatel-
skou činnost nebo občanskou vybavenost, aktivity týkající se tzv. energetic-
kých služeb se zárukou a nově na kofinancování projektů z fondů EU a národ-
ních dotačních programů,“ přiblížil program náměstek hejtmana pro regi-
onální rozvoj Jan Krkoška. Podle něj jde zejména o pomoc menším 
obcím v kraji, jež mají vzhledem ke škrtům v rozpočtech samospráv pro-
blém vyčlenit prostředky na kofinancování velkých projektů. 

Michal Dresler

Krajské shromáždění ukázalo směry, 
kterými by se mohla ubírat 
odpadová problematika 
Hlavním tématem květnového Krajského shromáždění SMS ČR na Olo-
moucku byly odpady a odpadový zákon. K více než čtyřhodinové deba-
tě, která se konala online formou, byli přizváni zástupci kraje, senátu, 
neziskového sektoru, legislativní složky SMS ČR i samospráv. Součástí 
programu byla také prezentace projektů přátelských k životnímu pro-
středí: E-mobilita společnosti Škoda Auto CZ a OBEC 2030. Místopřed-
seda SMS ČR Radim Sršeň přiblížil informace o novém programovacím 
období.

Dejme ještě jednou šanci kolektivnímu řešení
Aktuální situaci ve spolku Odpady Olomouckého kraje (OOK) a jeho 
servisní akciové společnosti shrnul náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje Martin Šmída. Podle jeho slov si původní myšlenka kolektivního 
řešení odpadové problematiky, která časem ustrnula, zaslouží ještě jed-
nu šanci. Podmínkou pro to, aby byla znovu oživena, je posílení vlivu 
malých obcí, které náměstek Šmída přislíbil. „Sestavili jsme odbornou pra-
covní skupinu, ve které je i starosta Veselíčka a krajský předseda SMS Tomáš 
Šulák, takže i jeho prostřednictvím se na nás můžete obracet se svými podněty 
a nápady,“ nabídl obcím Šmída. 

Dalším hostem shromáždění byla místopředsedkyně Senátu PČR 
Jitka Seitlová. Ta se na problematiku odpadů podívala z širšího hlediska 
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Stavba vysokorychlostní trati? 
Pro samosprávy problém, 
který s nimi nikdo neřešil!
„Když jsem slyšel o stavbě vysokorychlostní trati Drážďany-Praha-Brno přes Kut-
nohorsko, nemyslel jsem si, že to může být problém.“ Těmito slovy zahájil setká-
ní zástupců samospráv se zastupiteli Středočeského kraje, poslanci Parla-
mentu ČR a zástupci Správy železnic krajský předseda SMS ČR Petr Hala-
da. Ve čtvrtek 28. května se v členské obci Vidice na Kuntohorsku sešlo 
kolem 30 zástupců obcí, zemědělců, místních akčních skupin a dalších do-
tčených subjektů. Po prezentaci jednotlivých stanovisek ke stavbě vysoko-
rychlostní železniční tratě (VRT) následovala bouřlivá diskuse, kde zástup-
ci samospráv vyjádřili své obavy ohledně dopadů stavby VRT na své bez-
prostřední okolí z důvodu ochrany životního prostředí, hluku a dalšího.

Více otázek než odpovědí
Ze společného jednání vyvstalo více otázek než odpovědí, shody tak do-
saženo nebylo. Všechny strany budou v jednání pokračovat dál po vy-
pracování studie proveditelnosti celého projektu.  Michal Hinda

Středočeský kraj

Zlínský kraj

Ústecký kraj

– konkrétně z pohledu národní soběstačnosti především u vzácných ko-
vů, kterých bude v budoucnu zapotřebí čím dál víc. K tématu promluvil 
také odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček, který přednesl vizi Ze-
ro Waste (v překladu nulový odpad). Vedoucí nové Odpad(k)ové porad-
ny SMS ČR Barbora Tomčalová uvedla, že je v SMS ČR připravena obcím 
ohledně nového zákona pomoci, citovala rovněž nejčastější dotazy. Sta-
rosta Nákla a senátor Marek Ošťádal popsal, jak v jeho obci funguje svoz 
tříděného odpadu i bez barevných popelnic a jakým způsobem se on 
osobně snaží o podporu obcím ze strany státu, např. od Státního fondu ŽP.

Krajské shromáždění přijalo usnesení, ve kterém pověřilo krajské 
předsednictvo, aby řešilo aktivně důstojné zastoupení obcí a regionů 
v systému odpadového hospodářství, které na krajské úrovni prováže 
venkov s městy, svozovými společnostmi a dalšími aktéry.

Kateřina Kapková

V nových pracovních skupinách RSK 
nebudou chybět ani starostové! 
Na 28. zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje bylo roz-
hodnuto o ustavení nových podpůrných pracovních skupin. K již fungu-
jícím skupinám orientovaným na infrastrukturu, cestovní ruch a vzdělá-
vání nově přibyly pracovní skupiny zaměřené na energetiku, strategické 
řízení a vědu, výzkum a inovace. „Členství v těchto pracovních skupinách je 
pro obce naprosto klíčové. Budou totiž projednávat jednotlivé projekty ucháze-
jící se o finanční podporu a doporučovat Regionální stálé konferenci jejich pod-
poření,“ vysvětlil předseda krajské organizace a starosta Malých Žerno-
sek Petr Liška. Právě on je zástupcem krajské organizace SMS ČR na jed-
náních Regionální stálé konference ÚK. Účast v jednotlivých pracovních 
skupinách již přislíbili někteří členové krajského předsednictva, vítáni 
budou ale i další zájemci z členských obcí v Ústeckém kraji.

Marek Komárek

Obecní spolky vyhlašují novou soutěž 
– Kvetoucí obec Zlínského kraje 2021
Novou soutěž obcí, která by měla starosty povzbu-
dit a motivovat do dalších dní, vyhlašují Spolek pro 
obnovu venkova (SPOV) a Sdružení místních samo-
správ ČR (SMS ČR) spolu se Zlínským krajem. Pře-
hlídka dostala název Kvetoucí obec Zlín-
ského kraje. 

Obec, která se klání zúčastní, zašle pořadatelům fotografie kvetoucí 
obecní výsadby spolu s popisem výsadby a zdůvodněním. „Výsadba mů-
že být v intravilánu i extravilánu, vysazená od roku 2015 do současnosti. Veli-
kost projektu nerozhoduje, rozhoduje nápad,“ upozornil Vojtěch Ryza, sta-
rosta Lidečka a předseda SPOV ve Zlínském kraji. 

Starostové mají zaslat 5 až 20 digitálních fotografií rozkvetlé výsad-
by, ať už jde o aleje, parky, návsi či jiné prvky. „Kvůli epidemiologickým 
opatřením nebudeme jezdit po obcích, ale z obdržených materiálů pak vytvoří-
me soubor příkladů dobré praxe, které ještě můžou leckoho inspirovat a potě-
šit,“ doplnil Ryza s tím, že na velikosti obce nezáleží. Nesmí jít ale o měs-
tys či město.

Přijaté výstupy z obcí poté posoudí odborná porota, složená ze zá-
stupců SPOVu, SMS ČR, Zlínského kraje, ale i zahradních nebo kraji-
nářských architektů. Ceny jsou lákavé a honorované pozice si mezi se-
bou rozdělí téměř 60 tisíc korun. Obce se mohou hlásit od 1. června 
do 12. července se svými fotkami výsadby a jejím popisem na e-mail 
starosta@lidecko.cz. Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům pro-
běhne po prázdninách v budově krajského úřadu ve Zlíně. 

Iva Šimoníková
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Dobrá zpráva: Samoobslužné boxy
rozšířily služby na venkově
Zavřené obchody, uzavřené okresy i obavy z nakažení nemocí covid-19 vedly k tomu, že v posledním roce a půl výrazně 
vzrostl obrat internetovým obchodům. Nejen jim a kurýrům, ale i firmám provozujícím samoobslužné výdejní boxy tak 
vznikl prostor pro rozšíření služeb. Pozadu nezůstávají ani venkovské oblasti. 

Výdejní boxy od A do Z
Jako první vlaštovky obletěly naši zemi výdejní 
boxy Alzy a Zásilkovny nazvané Z-BOX. Naroz-
díl od Alzy, která umisťuje své výdejní boxy do 
obcí s více jak 2000 obyvateli, Zásilkovna zací-
lila i na obce nad 500 obyvatel.

Firma Zásilkovna kontaktovala obce počát-
kem roku. Poté jim zaslala návrhy smlouvy pro 
umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provo-
zování. „Výdejní automaty Z-BOX jsou vybaveny 
solárním panelem, tudíž energeticky soběstačné. 
Jejich umístění na území obce přináší občanům dal-
ší rozšíření služeb,“ uvedl předseda pracovní 
skupiny pro služby na venkově Tomáš Dubský, 
který je zároveň starostou obce Vysočina, kde 
Zásilkovna v brzké době také svůj výdejní 
Z-BOX umístí.

Z-BOXy zatím jen pro  
obce nad 500 obyvatel
„Zatím jsme zahájili spolupráci s obcemi nad 
500 obyvatel. Zásilky, jež si můžete objednat z více 
jak 30 000 e-shopů, které se společností Zásilkov-
na spolupracují, bude možné přes Z-BOXy vyzve-
dávat a v budoucnu také posílat, a to 24 hodin den-
ně a sedm dní v týdnu,“ popsal další výhody regio-
nální obchodní manažer Zásilkovny pro Z-BOXy 
Petr Novotný. Na otázku, zda bude rozšiřování 
výdejních boxů pokračovat i do menších obcí, 

sdělil: „V tuto chvíli jsme na začátku projektu, kdy 
pozorujeme, jaká bude vytíženost Z-BOXů v jed-
notlivých obcích. Na základě vyhodnocování se uvi-
dí, zda půjdeme i do obcí pod 500 obyvatel.“ 

Na co si při spolupráci  
se Z-BOXem dát pozor?
Jako první nejasnost řešila právní poradna 
SMS ČR otázku, zda je v případě bezúplatného 
umístění samoobslužného výdejního boxu na 
obecním pozemku nutné vypsat záměr a ne-
chat umístění schválit zastupitelstvem obce.

„Ačkoliv obci fakticky nevznikají žádné příjmy 
ani výdaje, zahrnuje smlouva prvek poskytnutí vý-
půjčky hmotné nemovité věci (části pozemku, na 
níž box bude umístěn) ve vlastnictví obce zásilkové 
společnosti. Doporučujeme tedy postupovat podle 
§ 39 odst. 1 zákona o obcích, tedy zveřejnit na dobu 
nejméně 15 dnů záměr této dispozice,“ vysvětlil 
Dominik Hrubý z právní poradny SMS ČR s tím, 
že zákon naopak nevyžaduje následné schvá-
lení uzavření smlouvy zastupitelstvem, jestli-
že si toto rozhodnutí zastupitelstvo nevyhradí. 
„Na druhé straně, pokud zastupitelstvo o uzavření 
smlouvy rozhodne, není to určitě chybou a  zvlášť 
v případě vyhrocenější politické atmosféry v obci lze 
tento postup doporučit,“ dodal. 

Dalším možným zdrojem problémů by 
mohl být článek IV, odstavec 6 smlouvy, podle 
nějž zanikne-li smlouva z důvodu na straně obce 

v  prvním roce trvání této smlouvy (počítáno ode 
dne počátku její platnosti), zavazuje se obec uhra-
dit provozovateli náklady, které provozovatel vyna-
ložil na umístění, zprovoznění a odstranění boxu, 
a to do 5 dnů od obdržení výzvy k takové úhradě.

Vyčíslení nákladů spojených s instalací boxu 
obdrželi starostové e-mailem. Většinou se jed-
nalo o částku okolo 10 000 Kč. Náklady spočíva-
ly ve vykopání a vybetonování základů pod vý-
dejní box. Aby se obec vyhnula úhradě těchto 
nákladů, doporučuje SMS ČR pečlivě zvážit 
umístění boxu, aby nemusel být v budoucnu, 
hlavně v ochranné lhůtě (tj. v prvních 12 měsí-
cích provozu) z podnětu obce přemisťován. Ať už 
z důvodu nevyhovujícího umístění pro občany, 
nedostatku slunečního záření nebo třeba kvůli 
havárii sítí vedoucích pod výdejním boxem.

A jak doručování  
přes Z-BOX funguje?
Když je zásilka doručena do Z-BOXu, zákazník 
automaticky obdrží e-mail, SMS zprávu a noti-
fikaci do aplikace Zásilkovna. Od této chvíle 
má možnost zásilku vyzvednout. K tomu stačí 
chytrý telefon s aplikací Zásilkovna a aktivní 
bluetooth, které po příchodu telefon a výdejní 
Z-BOX samo spáruje a otevře konkrétní schrán-
ku s danou zásilkou. 

Adéla Palíšková, legislativní analytička 
Jakub Iran, projektový manažer Obec 2030 

 

NÁZEV AlzaBox Z-Box OXbox COOP-BOX ParcelBox PenguinBox 

Firma Alza Zásilkovna CONTEG + Payment4U KONZUM PPL TextilEco 

Popis 
služby 

doručování zásilek z e-
shopu Alza.cz a ze 

Zásilkovny 

doručování a posílání 
zásilek 

doručování zásilek (2 
varianty boxů: 

normální na zásilky a 
chladící na potraviny) + 

agenda občana (přes 
automat možnost 
platit např. místní 

poplatky 24/7, hotově 
i kartou) 

½ doručování 
potravin, ½ 

doručování balíků 
(hledají partnera, 

v debatě je i Česká 
pošta) 

doručování zásilek 

doručování (zatím 
pouze z e-shopu 

Genesis) a posílání 
(z boxu do boxu) 

zásilek; kontejnery 
na textil (TextilEco 
svoz textilu, knih, 

hraček z kontejnerů 
a recyklaci) 

Velikost 
obce 

větší obce (2 000 
obyvatel a výš), 

kritérium je roční 
obrat 5 000 000,- Kč 

oslovili obce kolem 
nad 500 obyvatel  

Nyní cílí na větší obce, 
po vytvoření páteřní 

sítě osloví i menší 
zejména venkov neznámo 

mají síť boxů 
v obcích od 1 000 

obyvatel a výš 

Vizuál 
část plochy vizuál Alza, 

část lze potisknout 
(např. znak obce) 

celá plocha vizuál 
Zásilkovna 

volitelné barevné 
řešení, případně potisk 

(např. znak obce) 
neznámo neznámo celá plocha vizuál 

PenguinBox 

Napájení elektřina  solární panely elektřina  neznámo  
(zřejmě elektřina) 

neznámo  
(zřejmě elektřina) solární panely 

Rozměry:   1 - 4,5m  2-6 sloupců  
(sloupec má 0,525 m) 

od 0,6 m (normální) 
od 1,2 m (chladící) 3,8 m neznámo neznámo 

hloubka 0,62 m 0,645 m 0,635 m 0,9 m neznámo neznámo 

výška 2,48 m 2 m 2,238 m 2,3 m neznámo neznámo 

Příklady 
obcí 

Vejprty, Horšovský 
Týn, Halenkov 

Mochov, Tochovice, 
Chýně, Dřevčice Neznámo Sezimovo Ústí, Uh.  

Ostroh, Ústí nad O.  neznámo Strážnice, Těšetice 

Cena zdarma / zpoplatnit 
pronájem místa 

zdarma / zpoplatnit 
pronájem místa 

zdarma / zpoplatnit 
pronájem místa 

ze strany OXboxu 
zpoplatněna Agenda 

občana 

zdarma / zpoplatnit 
pronájem místa 

zdarma / zpoplatnit 
pronájem místa 

zdarma / zpoplatnit 
pronájem místa 

zpoplatněný servis 
za svoz oděvu 
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Hřiště je nezbytnou součástí intravilánu každé obce. Děti už tolik nelezou po stromech, po 
skalách, silnice je dnes pro hraní nebezpečná a kluci, co chtějí mít hezké svaly, se bez work-
outových prvků taky neobejdou. Pozoruhodnou zkušenost se stavbou a financováním hřiště má starosta jihočeské obce 
Stádlec Milan Kelich. Tato zkušenost dokonce prý přesáhla jeho celé jedno volební období. Jak sám v této souvislosti ří-
ká, starosta by měl být, kromě jiného, i tak trochu vizionářem a dívat se dále než jen na horizont čtyř let svého mandátu.

Příklad dobré praxe

Z obce Stádelec v Jihočeském kraji: Bývalou skládku 
jsme proměnili na krásné hřiště. A téměř zadarmo!

Slíbil jste, že se s námi podělíte o zkuše-
nost se stavbou sportoviště. Jak to 
všechno začalo?
Při schvalování strategie místní akční skupiny 
v dotačním období na roky 2014–2020 jsme se 
pozastavovali nad možností získat dotaci na 
posílení rekreační funkce lesa. Šlo o nějaké 
prvky či hřiště, ale v lese. Zajímavá byla stopro-
centní výše dotace. Seznámil jsem s tím své ko-
legy v zastupitelstvu a nikdo nebyl proti. Začal 
jsem tedy usilovně přemýšlet, jak toho využít.

Takže jste začali doslova od lesa, 
respektive hřiště muselo vzniknout 
v lese. Jaké byly ty podmínky?
Podmínky byly dosti specifické, protože hospo-
daření v lesích se řídí zákonem o lesích a podle 
tohoto zákona v lese jen tak hřiště neuděláte. 
Tam, kde by se nám hřiště líbilo, to nešlo, protože 
se nejednalo o lesní pozemek. Nevyužít této do-
tace nám však bylo také líto. Jak jsem vyrozuměl, 
správci lesů by spíš potřebovali dotace na lesní 
cesty nebo stroje, dělat v lese rekreační zónu ne-
potřeboval nikdo. Pravděpodobnost, že o tuto 
dotaci nebude velký zájem, byla velká. Takže by-
lo jasné, že pokud ji chceme, nezbude než se hlu-
boce zamyslet, jak naplnit podmínky dotace. 

Přizpůsobit se podmínkám pro získání 
dotace je někdy opravdu oříšek. 
Na co jste nakonec přišli?
Už dávno jsme měli vytipovaný pozemek, který 
by byl vhodný. Bohužel patřil Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových. V  roce 
2015 jsme proto požádali o bezúplatný převod 
a do roka byl pozemek náš. Protože se nejedna-
lo o lesní pozemek, bylo potřeba z něj les nejpr-
ve udělat. Díky tomu, že byl pozemek částečně 

zalesněn náletovými dřevinami, následovala 
žádost na orgán státní správy lesů příslušného 
úřadu o prohlášení pozemku za lesní. Po něko-
lika měsících přišlo kladné rozhodnutí, které 
jsme předali k zápisu do katastru nemovitostí. 

Tak lesní pozemek bychom už měli…
Přesně tak. Shodou okolností jsme právě zpra-
covávali lesní hospodářský plán a tento poze-
mek jsme do něj mohli zahrnout. Uplynuly 
zhruba jen dva roky. Protože byl ale pozemek 
hodně zpustlý, částečně sloužil jako skládka, 
bylo nutné jej vyklidit, odvodnit, vyrovnat. Na 
tom se pracovalo průběžně další rok. Souběž-
ně se zahájilo projektování. 

A šlo to hladce?
Ani ne. Územní plán nám v této lokalitě dovolo-
val postavit cyklostezku, vyhlídku, naučnou 
stezku, nikoli ale stavbu typu hřiště. Než se 
pouštět do změny územního plánu (což trvá 
několik měsíců), bylo nutné přizpůsobit název 
stavby tomu, co je dovoleno. Pojmenovali jsme 
tedy náš záměr jako odpočívku cyklostezky 
a v roce 2018 jsme konečně požádali o kýženou 
dotaci ve výši 860 tisíc, také vybrali dodavatele 
a v následujícím roce zahájili stavbu. 

Je vidět, že „úplně zadarmo“ to nebylo 
a pro dosažení cíle jste museli vynaložit 
ještě velké úsilí…
Raději ani nebudu podrobně rozebírat byro-
kratické martýrium s výběrovým řízením, po-
dání žádosti a kontroly před závěrečným vy-
účtováním, během kterých jsem několikrát za-
litoval, že jsem se do podobného podniku 
vůbec pouštěl. Ale konec dobrý, všechno dobré. 
Koncem roku 2019 jsme opravdu obdrželi sto 
procent vynaložených nákladů na pořízení od-
počívky cyklostezky, která připomíná venkovní 
workoutové hřiště, kde nesměly chybět kolo-
stavy a lavičky. Nyní si kolemjedoucí cyklisté 
a  všichni, kdo si přijdou zacvičit,  mohou pro-
táhnout svá těla na čerstvém vzduchu.

Přibližte prosím ještě přesněji 
finanční částky, které projekt zahrnul
Příprava daného prostoru (odvodnění, vyrov-
nání, projektová dokumentace pro územní 
souhlas apod.), která šla plně z rozpočtu obce, 
nás vyšla na cca. 400 tisíc, samotné vybudová-
ní odpočívky cyklostezky, na kterou jsme do-
stali stoprocentní dotaci, stálo 860 tisíc.

Když si to celé zrekapitulujeme, 
jak dnes tento projekt hodnotíte?
Od první myšlenky do realizace uplynulo něco 
málo přes pět let a nám se podařilo efektivně 
využít ladem ležící pozemek ku prospěchu na-
šich občanů. Nesmírně mě těší, když vidím, jak 
je odpočívka hojně využívaná. Vynaložené úsi-
lí tak snad nebylo marné.

Ať se vám v obci i nadále daří 
a děkuji za rozhovor!

Milada Vopálková,
manažerka SMS ČR

v Jihočeském kraji
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