
Starosta obce Troubky:
Pomoc se od roku 1997
neskutečně profesionalizovala.
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Náhrady za věcná břemena
způsobily spor mezi obcemi
a energetiky – SMS ČR hledá řešení!

Z Lidečka ve Zlínském kraji:
Provozovat penzion je pro obec
riskantní, ale my to zkusíme.
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Dělejme věci levněji, chytřeji,
udržitelněji a společně!
Milé starostky, starostové, 
vážení kolegové! 
V době, kdy píšu úvodník zaměřený na obchod 
s energiemi na burze, dějí se v naší zemi věci 
opět nevídané. Sotva se dostalo mírně do útlu-
mu téma covidové pandemie a všichni se ko-
nečně začali těšit na trochu klidu, zasáhlo jižní 
Moravu ničivé tornádo. Velmi tedy myslím na 
své kolegy starosty, kteří stojí v čele postiže-
ných obcí. Opět jsou to totiž právě starostové, 
ti stateční v první linii, kteří se ocitli v roli koor-
dinátorů, zprostředkovatelů informací i oka-
mžité pomoci, kteří musejí navzdory únavě 
a vyčerpání všechno zvládnout. 

Jak tedy v takové chvíli navázat na téma ob-
chodování s energiemi, které SMS ČR pro obce 
už léta organizuje? Snad přes myšlenku, která 
do toho všeho tak nějak i nadčasově zapadá. 
Dělejme věci levněji, chytřeji, udržitelněji a spo-
lečně. A neplýtvejme zbytečně dalšími zdroji.

Nechceš si to vzít na starost, Jani?
Je tomu myslím už osm let, kdy jsem o obchodu 
energií na burze hovořila s tehdejším tajemní-
kem SMS ČR Tomášem Chmelou. V té době 
jsem tento obchod organizovala jen pro pár ob-
cí z našeho DSO. A Tomáš mi řekl: „Jani, nechceš si 
to vzít v rámci SMS ČR na starost? Já už vůbec ne-
mám čas.“ A protože já jsem měla času „haba-
děj“, dala jsem se do toho.

Zpočátku každý rok
Většinou jsme obchodovali každý rok. Takže 
zhruba půl roku jsem obce jako takový zpro-
středkovatel informovala o tom, jak to funguje, 
jak se mohou zapojit a jaká pozitiva obchod na 
burze přináší. Poslední období bylo již dvoule-
té, a to s ohledem na situaci na trhu. A přiznám 
se, že i s ohledem na můj čas.

Jsme zřejmě jediná celostátní 
organizace, která tuto službu 
obcím nabízí
Jaký je zájem? Každým rokem větší. A přibývá 
i  dotazů. V letošním roce to bude zřejmě re-
kordní množství obcí zapojených prostřednic-
tvím SMS ČR. Myslím, že jsme jediná síťová ce-
lostátní organizace, která tuto službu obcím 
nabízí. Obce se však burzy účastní i prostřed-
nictvím svých DSO, MASek či ORP atd. Tak mě 
napadá, jaké by to bylo, kdybychom soutěžili 
energie pro všechny obce v ČR? Anebo alespoň 
pro všechny členy SMS ČR? Vím, že je to nereál-
né. Nebylo by to ale špatné.

Přibudou další možnosti?
Možná nám v budoucnu pomůže i legislativa 
a  přibudou další možnosti, jak ušetřit a ne-
platit zbytečně. Potenciál vidím například 
v komunitně energetické společnosti, v Evro-
pě už téměř běžné, u nás ale teprve v plen-
kách. Přestože bohužel zatím neexistují ani 
legislativní podmínky pro jejich vznik, už se 
o nich začíná mluvit. Začínáme přemýšlet, jak 
vhodně investovat do možných zdrojů ener-
gie. Začínáme měnit své myšlení a zvažujeme 
další možnosti, jak energie získat a jak ve 
svých obcích ušetřit. Motivací pro nás může 
být i nový Modernizační fond, kde jsou aloko-
vány miliardy korun na projekty pro udržitel-
nou energetiku.

MASky už se připravují. A co my?
Počkáme tedy na novelu energetického záko-
na? Nebo se začneme připravovat již nyní? 
Místní akční skupiny v ČR už se chystají. Někte-
ré se zapojily do tzv. předvýzvy Res+, jiné vyzý-
vají starosty k podpisu Paktu starostů a primá-
torů, tvoří akční plány pro udržitelnou energe-

tiku /SECAP/, vzdělávají se, aby byly připraveny. 
A to je fajn. Proto ty MASky přece máme.

Možná nám tyto výzvy otevřou nové dveře 
k myšlení, a to nejen o ekonomických úsporách, 
ale i o těch udržitelných energetických. Možná 
k tomu bude mnohé z nás motivovat i to, že je 
třeba předcházet takovým katastrofám, které 
postihly některé obce v těchto dnech. Nechci se 
zabývat důvody, nemám na to právo ani vzdělá-
ní, ale pokud je to možné, pojďme dělat věci lev-
něji, chytřeji, udržitelněji a společně. A neplýt-
vejme zbytečně dalšími zdroji.

Jana Kuthanová
místopředsedkyně krajského SMS ČR 

v Královéhradeckém kraji 
a starostka obce Hořiněves

Jana Kuthanová
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Téma

SMS ČR: Aby byla pomoc skutečně účinná,
musí být koordinovaná a adresná

Tornádo na jižní Moravě…

Za posledních 37 let nejtragičtější tornádo v Evropě řádilo ve čtvrtek 24. června večer na jihu Moravy, zejména pak 
v  oblastech Hodonínska a Břeclavska. Vyžádalo si šest životů, desítky zraněných, poničilo stovky domů. Tornádo, 
které podle meteorologů odpovídalo síle F4, zdevastovalo několik vesnic, úplná zkáza nebo nucená demolice po-
stihla více než stovku domů. Nejvíce zasažené byly obce Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves 
a Hrušky na Břeclavsku, značné škody napáchal živel i v hodonínské části Pánov.

Do pomoci se bezprostředně po tragické udá-
losti zapojily obce, kraje, organizace, dobrovol-
níci, církve, jednotlivci... Sdružení místních sa-
mospráv ČR doporučilo svým členským obcím, 
aby se zaměřily na přímou, rychlou a jednodu-
chou pomoc postiženým vesnicím a jejich oby-
vatelům. Díky svým členům má již SMS ČR řa-
du zkušeností s tím, jaké obtíže v případě živel-
ných katastrof obce a jejich představitelé řeší. 
Ví, že aby byla pomoc skutečně účinná, musí 
být koordinovaná a adresná.

SMS ČR zřídilo ve spolupráci 
s Českou spořitelnou transparentní 
účet. Je to lepší než veřejná sbírka
Právě z tohoto důvodu připravilo předsednic-
tvo SMS ČR ve spolupráci s Českou spořitelnou 
projekt, díky kterému mohou členské obce po-
sílat jednoduše a rychle finanční pomoc kon-
krétním obcím podle jejich aktuálních potřeb. 
Česká spořitelna k tomu bezplatně poskytla 
transparentní účty a související služby. Instruk-
ce všem členským obcím SMS ČR již rozeslalo 
a potřeby obcí průběžně monitoruje. Všem, kdo 
se o zapojení do pomoci zajímají, děkujeme.
Více na https://www.smscr.cz/obec-obci.

https://www.smscr.cz/obec-obci
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Také starostové pomáhají organizovat pomoc pro postižené oblasti. Mnozí ze 
sousedních obcí se na místo vydali a svým kolegům nabídli konkrétní pomoc. 
Jiní se rovnou chopili nářadí a dělají, co je v jejich silách. Starosta Nové Lhoty 
Antonín Okénka se spolu se starostkou Tvarožné Lhoty Martinou Bílovou vy-
pravil do postižené oblasti hned v pátek, tedy den po hrozné události. 

Antonín Okénka, starosta Nové Lhoty v Jihomoravském kraji:

Záběry z médií absolutně nevystihují
skutečnou pohromu 

Jaké byly vaše první dojmy, když jste 
do Moravské Nové Vsi dorazil?
Byla to hrůza. Projížděl jsem přes Moravskou 
Novou Ves do Mikulčic. Samotnou obcí jsem jel 
asi hodinu v dlouhé koloně aut. Všichni vezli ně-
co potřebného, všichni jeli pomáhat. Bylo dost 
času detailně sledovat rodinu vedle rodiny, jak 
v počátečním šoku uklízí trosky všeho možného 
a natahují plachty na střechy svých domů. První 
obrázky v novinách nebo televizi absolutně ne-
vystihují skutečnou pohromu, kterou tornádo 
způsobilo. Stovky poničených domů bez střech 
včetně kostela je obraz, který člověk sleduje se 
slzami v očích. Trosky všeho možného jsou roz-
metány i po poli mezi oběma vesnicemi.

Co jste dělali?
Hned v pátek ráno jsme vyhlásili zapojení obce 
do věcné pomoci pro postiženou oblast. V první 
fázi byly potřeba hlavně plachty na zakrytí po-
ničených střech, nářadí jako lopaty, smetáky, 
dále rukavice, hygienické prostředky a další věci. 
Osobně jsem se vydal směrem na Uherské Hradi-
ště nakoupit hlavně plachty a další potřebné ná-
řadí. Po poledni jsem naložil do obecního mikro-
busu vše, co občané během dopoledne přinesli 
na obecní úřad. Cestou jsem ve Velké nad Velič-
kou v kulturním domě naložil další potřebné věci 
od lidí z obcí Horňácka a vyrazil do Mikulčic.

Jak konkrétně nyní vypadá vaše pomoc 
v Mikulčicích nebo dalších obcích? 
Pokračuje na místě? 
Pomáháte například organizovat práci 
či se sami nějak zapojujete?
V tuto chvíli bylo důležité se v obci dlouho ne-
zdržovat. V co nejkratším čase jsme s pomocí 
dalších dobrovolníků rychle vyložili věcnou po-
moc do kulturního domu podle instrukcí pově-
řené osoby. Místní lidé nutně potřebovali hlav-
ně plachty na zakrytí střech. Měl jsem v autě asi 
třicet plachet, které byly za pár minut pryč. Ješ-
tě jednou jsem spěchal zpět do Velké nad Velič-
kou, abych stihl otočit další darované věci z kul-
turního domu, tentokrát hlavně pečivo, které 
sponzorsky věnovala velická pekárna. Na místě 
v Mikulčicích pomáhala jednotka sboru dob-
rovolných hasičů z Velké nad Veličkou. Další 

JSDH byly povolány na pomoc operačním stře-
diskem v následujících dnech. Z Nové Lhoty 
vyrazili na pomoc hasiči 5. července.

V tuto chvíli, kdy si spolu povídáme, 
se doporučuje, aby lidé a dobrovolníci 
z jiných částí země do postižených 
oblastí nejezdili. Jaká je podle vás 
nejúčinnější pomoc?
Velmi důležité je sledovat aktuální informace 
dobrovolnických center např. v Hodoníně. Sta-
rostové a záchranné složky v postižené oblasti 
jsou v úzkém spojení a koordinují efektivně 
pomoc dobrovolníků. Nejúčinnější určitě bu-
de poslat jakýkoliv obnos finanční pomoci na 
některý z transparentních účtů. To může udě-
lat většina z nás z domova.

Martina Bílová už na svém FB profilu 
inzerovala různá volání o pomoc 
a spolupráci. Jedné starší paní napří-
klad pomohla sehnat kolo, které kvůli 
své špatné pohyblivosti potřebuje…
Podělíte se o nějaký další osobní příběh, 
který vás zvlášť zasáhl?
Při druhé návštěvě Mikulčic jsem měl možnost 
krátce mluvit přímo s paní starostkou Martou 
Otáhalovou, se kterou se známe už asi 15 let. 
Předchozí starosta je dokonce náš vzdálený 
příbuzný. Paní starostka mi popisovala situaci, 
jak dopadl obecní majetek. Naštěstí se jedná 

pouze o materiální škody, ale zničena byla ok-
na na sportovní hale, kulturní dům a naproti 
němu naprosto nové informační turistické 
centrum. Kromě toho samozřejmě mnoho 
dalšího. Za vším se skrývá obrovské úsilí vede-
ní obce něco takového vybudovat. Během pár 
minut to bylo pryč. Před kulturním domem byl 
ze země vytržený mladý strom i s částí kořenů.

Jak vnímáte v tuto chvíli pomoc 
ze strany státu? 
Stát zareagoval poměrně rychle, když do pár dnů 
vyhlásil podporu MMR pro postiženou oblast. 
Hlavně doufám, že to bude bez zbytečné byro-
kracie a složitostí. Myslím, že systémová pomoc 
státu bude potřebná hlavně v následujících týd-
nech a měsících, až opadne počáteční šok.

Jak vnímáte pomoc ze strany SMS ČR, 
které přišlo hned v pátek s projektem, 
na němž se podílí s Českou spořitelnou? 
Vítají projekt starostové coby organi-
zátoři pomoci? 
Je skvělé, že SMS ČR zareagovalo hned během 
druhého dne vytvořením jednoduchého systé-
mu efektivní pomoci ve spolupráci se spořitel-
nou. Obce tak mohou přispět bez sbírkových 
pravidel a dalších komplikací. Mnoho starostů 
tento postup vytvořený SMS ČR taktéž využilo. 
U nás jsme instruovali pracovníky úřadu, jak 
mají občanům vyjít vstříc při zapojení do orga-
nizovaných veřejných sbírek.

Rozhovor



Tornádo poničilo i pohřebiště. Pozor při nakládání s náhrobky!

4 SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 7/2021

Bez střechy nad hlavou, energií, základních potřeb, dokonce i bez místa duchovní útěchy se koncem června ocitli ob-
čané šesti obcí na jižní Moravě. Likvidace škod, potřeba finanční i materiální pomoci bude aktuální nejen v těchto 
dnech, ale po mnoho dalších měsíců či let.

Jakmile se v postižených oblastech zajistí zá-
kladní životní potřeby, přijde na řadu úprava 
míst mimo obydlí. Parky, hřiště, aleje, ale také 
hřbitovy neboli veřejná pohřebiště. Jak postu-
povat při úklidu těchto prostor? Dodržujte zá-
kon o odpadech, vzkazuje Tomáš Kotrlý z Minis-
terstva pro místní rozvoj z oddělení pohřebnic-
tví. „Obdobně jako provozovatel zařízení určeného 

pro nakládání s odpady, který je v České republice po-
vinen prázdné urny či náhrobní desky popsat tak, 
aby popis těchto předmětů umožnil jejich dodateč-
nou identifikaci, doporučujeme i likvidátorům sutě, 
aby dodržovali zákon o odpadech,“ uvedl s tím, že 
právě zákon o odpadech zakazuje provozovate-
lům těchto zařízení převzít předměty pietního 
a bohoslužebného charakteru bez popisů. 

Symbolem jiné katastrofy v Česku, tehdy se ovšem jednalo o povodně, se 
v červenci roku 1997 stala dvoutisícová obec Troubky, kde zemřelo devět lidí, 
spadlo 150 domů a mnoho dalších bylo vážně poškozeno. Starosta Troubek 
Radek Brázda a člen předsednictva SMS ČR v souvislosti s nedávnými udá-
lostmi na jižní Moravě vnímá, že pomoc postiženým obcím se oproti roku 
1997 neskutečně profesionalizovala. 

Radek Brázda, starosta Troubek v Olomouckém kraji:
Vybavují se mi vzpomínky na povodně u nás v obci

Pane starosto, SMS ČR řeší systém 
adresné pomoci obcím postiženým 
tornádem. Na projektu spolupracuje 
s Českou spořitelnou, která k tomu 
bezplatně poskytla transparentní účty 
a související služby… Proč je tato pomoc 
lepší než sbírka? Jaká je vaše zkušenost? 
Každá pomoc je dobrá. Následky ničivého tor-
náda jsou opravdu tragické. Obce a jejich obyva-
telé budou nejvíce potřebovat finanční podporu 
na úhradu výdajů spojených s odstraňováním 
škod a obnovou území. Projekt SMS ČR a České 
spořitelny je jednoduchým řešením pro poskyt-
nutí finanční podpory jednotlivým zasaženým 
obcím. Nemusí se vyřizovat povolení krajského 
úřadu jako v případě veřejné sbírky a nemusí se 
řešit další administrativa s tím spojená.

Dokážete se vcítit do starostů 
z postižených obcí na jižní Moravě? 
Co se vám vybavuje, když se díváte na 
záběry z této oblasti?
Vybavují se mi záběry z míst, kde řádí válečný 
konflikt, vybavují se mi vzpomínky na povod-

ně z roku 1997 u nás v obci, kdy pro změnu vel-
ká voda napáchala obrovské škody a bohužel 
přinesla i lidské oběti.

Co dnes s odstupem 24 let považujete 
za zásadní zkušenost, kterou byste rád 
těmto obcím předal? 
Nejsem schopen popsat nějakou zkušenost, 
kterou by mohly tyto obce uplatnit. Rozhodně 
jim ale přeji, aby se jim ty nejhorší škody po-
dařilo odstranit co nejdříve, aby občané po-
stupně zrekonstruovali či postavili nové dom-
ky a následně, aby se do těchto obcí vrátil i bo-
hatý společenský život. Stejně jako tomu bylo 
před oním ničivým tornádem, které jim bě-
hem pár chvil naprosto změnilo život.

Co je dnes z vašeho pohledu úplně jiné 
než tehdy při povodních? Profesionali-
zovala se více ta pomoc? Co by mělo být 
případně jinak a není?
Vnímám neskutečný rozdíl mezi pomocí v roce 
1997 a dnešní situací. Skvěle funguje integro-
vaný záchranný systém, do řešení této tragické 
události se výborně zapojily neziskové organi-

zace, které za ta léta získaly obrovské zkuše-
nosti při řešení těchto situací. A řekl bych, že 
i stát je na řešení lépe připraven.

Dokážete odhadnout, jak to bude 
v obcích vypadat, až utichne pozornost 
médií, téma kamsi zapadne?
Myslím si, že to téma dlouho nezapadne. Lidé 
si určitě budou tuto událost dlouhá léta připo-
mínat, i s ohledem na lidské oběti. A je potřeba 
říct, že kompletní obnova území potrvá delší 
dobu a u mnohých lidí se tato životní rána bu-
de jen velmi těžko hojit.

Téma připravily
Marie Šuláková a Blanka Březinová 

Autorka fotografií: Blanka Březinová, 
manažerka SMS ČR v Jihomoravském kraji

Kříže, urny a náhrobky nerozebírejte!
Je možné, že se části náhrobků ocitly i mimo 
území hřbitova. „V takovém případě doporučuje-
me deponovat poničené části hrobového zařízení 
na nejbližší hřbitov a trvat u provozovatele hřbito-
va na jejich protokolárním převzetí,“ řekl dále To-
máš Kotrlý a dodal: „Zejména hřbitovní kříže, urny 
a náhrobky nerozebírejte, ani je jinak nepozměňujte 
nebo nepředávejte dalším osobám. Na hřbitově si na-
jdou svého vlastníka.“ 

Problematice náhrobků poničených přírod-
ními živly se budeme věnovat i v některém 
z dalších čísel SMSKY.

Adéla Palíšková
legislativní analytička SMS ČR

Foto: Jaroslav Lorman
Pohřebiště po tornádu

Rozhovor
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Aktuálně

Cíl: Zabránit zbytečnému 
zablokování výstavby sítí
Na jednání předsedy Stanislava Polčáka a od-
borných zaměstnanců SMS ČR s představiteli 
největšího provozovatele, společnosti ČEZ Dis-
tribuce, došlo ke shodě na tom, že je nutné 
problematiku vyřešit takovým způsobem, aby 
v co největším počtu případů došlo k dohodě 
a  zabránilo se zbytečnému zablokování vý-
stavby sítí, které distributorům zkomplikuje 
jejich záměry a zároveň nepříznivě ovlivní roz-
voj obcí. Takového řešení však nemůže být do-
saženo čistě ústupky ze strany obcí.

Provozovatelé: Vyšší náhrady 
výrazně prodraží výstavbu
Provozovatelé přenosových soustav nejsou 
ochotni příliš ustupovat ze svých postupů co 
do výše náhrad zejména z důvodu, že vyšší ná-
hrady by podle nich výrazně prodražily výstav-
bu, a to by se následně odrazilo v ceně energií 
pro koncové zákazníky. S výrazně vyššími ná-

Možná jste v médiích zaznamenali projednávání Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti.  Ten-
to tzv. zahrádkářský zákon č. 221/2021 Sb. nabyl účinnosti letos 1. ledna a upravuje zahrádkářskou 
činnost jako veřejně prospěšnou, definuje ji, stejně tak i zahrádkářské osady. Stanovuje způsob 
přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti, upravuje smlouvy o pachtu a nájmu pozemku pro 
zahrádkářskou činnost, jakož i působnost orgánů veřejné správy (Státní pozemkový úřad, obec, 
Ministerstvo zemědělství) při podpoře zahrádkářské činnosti.

Ze statistik vyplývá, že 70 procent zahrádkářů zahradničí u svých domů, 12 procent u svých 
chalup a jen 11 procent v zahrádkářských koloniích. Ve většině obcí zahrádkářské kolonie nena-
jdeme a základní organizace Českého zahrádkářského svazu zde fungují na jiném principu. Je-
jich dosavadní činnost tedy zůstává bez zásadních změn.

Adéla Palíšková, legislativní analytička SMS ČR

Doprava byla tématem historicky prvního výjezdního zasedání Pracovní 
skupiny pro služby na venkově, která se sešla v obci Dolní Zálezly v Ústec-
kém kraji. Mezi hosty nechyběla výkonná ředitelka SMS ČR Jana Přece-
chtělová, manažer Ústeckého kraje Marek Komárek, starostka soused-
ních Velkých Žernosek Jaroslava Rúfusová a starosta Malých Žernosek 
Petr Liška. K problematice dopravy promluvil během plavby na lodi od-
borník Jakub Jeřábek z odboru dopravy Ústeckého kraje.

Třináctka členů pracovní skupiny vyzkoušela na vlastní kůži takřka 
všechny způsoby dopravy, od lanovky přes přívoz či loď až po historický au-
tobus. „Témat, která potřebuje každý starosta s kolegy prodiskutovat, je nespočet. 
Kromě dopravy jsme řešili odpady, pošty, prodejny, cestovní ruch a s ním spojené 
služby či pohřebnictví,“ popsal průběh dvoudenní akce předseda pracovní 
skupiny Tomáš Dubský. „Zázemí bylo pro potřeby našeho jednání v Dolních Zá-
lezlech výborné. Za to patří starostce Magdě Pejšové velký dík,“ dodal spokojeně.

Adéla Palíšková, členka Pracovní skupiny pro služby na venkově

V posledních měsících jsme se setkali s celou řadou stížností na nízkou výši náhrady, kterou nabízejí provozovatelé 
energetických přenosových soustav za zřízení věcných břemen v obecních pozemcích. SMS ČR intenzivně vyjednává 
s distributory i příslušnými orgány státní správy o řešení schůdném pro všechny strany.

Náhrady za věcná břemena způsobily spor
mezi obcemi a energetiky – SMS ČR hledá řešení!

hradami, než vyplývají z oceňovací vyhlášky, 
by údajně mohl mít problém také Energetický 
regulační úřad. Oceňovací vyhláška totiž pro-
vozovatele v tuto chvíli staví do pozice, kdy 
v  případném vyvlastňovacím řízení nakonec 
(po veškerých administrativních peripetiích) 
věcné břemeno získají za cenu vypočtenou 
podle příslušného vzorce v této vyhlášce.

Obce: Problémem jsou veřejně 
nepřístupné aplikace 
Obce vnímají jako problematické používání 
komerční aplikace na výpočet ocenění věcných 
břemen, která není veřejně přístupná. Ideální 
by byl podle názoru SMS ČR vznik auditované 
veřejně dostupné např. v gesci Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního.

K dohodě nepřispívají 
ještě další okolnosti…
SMS ČR vnímá, že k dohodě mezi obcemi a pro-
vozovateli nepřispívají ani další okolnosti – 

např. skutečnost, že v případě, kdy obec kvůli 
svému stavebnímu záměru žádá o vybudování 
přeložky, musí často zaplatit neúměrně vyso-
kou částku zhotovitelům vybraným provozo-
vatelem zcela mimo režim stanovený záko-
nem o zadávání veřejných zakázek, nebo ne-
příliš vhodné a vstřícné chování některých 
regionálních pracovníků provozovatelů. 

SMS ČR: Budeme o tom dále jednat
Vzhledem k tomu, jak podstatná je problema-
tika budování sítí pro rozvoj obcí, bude SMS ČR 
iniciovat i další jednání s představiteli provo-
zovatelů, ale i s představiteli příslušných mini-
sterstev a dalších úřadů. Oceňovací vyhlášku je 
také možné každý rok novelizovat, a proto bu-
deme věnovat pozornost i změně koeficientů, 
což může být příležitost, jak přiblížit výpočty 
blíže k očekávání obcí a dalších majitelů před-
mětných pozemků. O vývoji vás budeme infor-
movat!

Dominik Hrubý
legislativní analytik SMS ČR

Dopravní obslužnost je nezbytnou službou venkova

Koho a čeho se týká zahrádkářský zákon?
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Něco se zlepšilo…
Prostory České školní inspekce (ČŠI) nabídly 
možnost diskutovat o stavu českého školství 
a  cestách budoucího vývoje. Hlavní zjištění 
o průběhu vzdělávání v době distanční výuky 
shrnul ústřední školní inspektor Tomáš Zat-
loukal. Uvedl, že české školy dokázaly za po-
slední rok a půl zapojit do distanční výuky vý-
razně více žáků než na jaře 2020. I přesto ale 
téměř 10  tisíc žáků zůstalo úplně mimo dis-
tanční vzdělávání. „Výrazně se zlepšily digitální 
kompetence učitelů a IT vybavení škol, ředitelé zís-
kali mnohem více zkušeností v pedagogickém ve-
dení svých sborů, také se změnil systém hodnocení, 
kdy se již tolik nelpí pouze na známkách,“ doplnil 
dále Tomáš Zatloukal. 

Klíčová role ředitelů? 
Ne všem se dařilo
Během distanční výuky se rovněž ukázalo, jak 
klíčové je postavení ředitele a že ne vždy vedení 

Pracovní skupina SMS ČR jednala s partnery o aktuálním 
stavu českého školství
Nejlepších výsledků ve vzdělávání českých dětí lze dosáhnout jen díky spolupráci, a to nejen na úrovni zřizovatele 
a jeho školy, ale i na úrovni státních orgánů a organizací zastupujících samosprávy. Shodli se na tom zástupci Pracov-
ní skupiny pro školství, sport a kulturu ze SMS ČR, Školské komise SMO ČR a České školní inspekce, kteří se setkali 
21. června. Jednání se zaměřilo zejména na kvalitu vzdělávání v době distanční výuky, její dopad na znalosti dětí, vy-
bavení škol, pomoc zřizovatelů, a také široce diskutované téma středního článku. 

Jednání se neslo v pracovním, ale neformál-
ním duchu. Krajští manažeři nejprve předsta-

Na konci června se v Pardubicích sešli manažeři SMS ČR, koordinátoři jednotlivých projektů SMS-služby s.r.o. a pověřenci 
pro ochranu osobních údajů, které znáte ze svých krajů, aby probrali, co je v jejich agendách nového a jak si mohou navzá-
jem v území pomoci, aby servis pro členské obce a jimi zřizované školy byl co nejlepší a obce i školy co nejspokojenější.

Manažeři, koordinátoři a pověřenci ze SMS ČR 
si dali dostaveníčko v Pardubicích

vili aktuální náplň své práce a témata, kterým 
se ve svých regionech věnují, jednotliví koordi-

nátoři následně popsali služby, které členům 
SMS ČR pod hlavičkou SMS-služby s.r.o. za zvý-
hodněných podmínek nabízejí. Řeč byla o po-
věřencích pro ochranu osobních údajů, admi-
nistraci veřejných zakázek, dotačním servisu, 
auditu webových stránek, strategickém pláno-
vání a v neposlední řadě i o projektu, který 
znáte pod názvem Autorská práva jednoduše. 

„Setkání ukázalo, že nejlepší servis dokážeme 
obcím a školám poskytovat jen společnými silami. 
Tato úspěšná akce s pozitivními ohlasy nás navíc 
přesvědčila o tom, že by se měla konat pravidelně,“ 
shodují se pořadatelky Lenka Matějová a Kris-
týna Vodrážková. „A tak se příští rok těšíme opět 
na setkání, tentokrát v jiném kraji. A do Pardubic, 
které nás při naší premiéře tak vstřícně přijaly, po-
síláme poděkování,“ dodávají. 

Lenka Matějová,
koordinátorka služeb pověřenců pro 
ochranu osobních údajů SMS-služby

Kristýna Vodrážková,
manažerka SMS ČR v Pardubickém kraji
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školy obstálo nejlépe. V jarním období se do 
distanční výuky nezapojovalo 250 000 žáků 
a  řada škol fungovala bez vnitřní koordinace. 
I  když se situace v roce 2021 výrazně zlepšila, 
přesto ČŠI podalo jeden podnět na odvolání ře-
ditele. 

Tématem byl střední článek
Předmětem jednání bylo téma středního člán-
ku a odměňování ředitelů. Koncepty jeho ře-
šení představili zástupci MŠMT a Partnerství. 
Během diskuze zazněly ze strany Partnerství 
obavy z vytváření dalšího stupně řízení škol 
v  podobě středního článku, ať už pouze jako 
metodické podpory nebo jako nového řídícího 

článku. Názor SMS ČR se nemění. „Je třeba se 
zaměřit na oblasti, které ředitele skutečně při je-
jich práci zatěžují, snažit se sjednotit roztříštěnou 
strukturu jednotlivých projektů a podpořit vzá-
jemnou spolupráci zřizovatele a ředitele. Metodic-
kou podporu by měli případně převzít již existující 
organizace – jako je ČŠI nebo Národní pedagogic-
ký institut,“ uvedl předseda pracovní skupiny 
SMS ČR Oldřich Vávra.

Ředitelské platy a jak na ně?
Rozsáhle se rovněž debatovalo o nastavení 
výše platů ředitelů škol. Otázka odměňování 
je stále nevyjasněná. MŠMT zahájilo spolu se 
SMS ČR a dalšími partnery diskusi o přípravě 

SMS ČR pomáhá odborným vzděláváním sta-
rostům s praktickým osvojováním dovedností 
a znalostí ze všech možných oblastí už dlouho. 
Je toho velmi mnoho, co musí starosta nebo 
úředník na malé obci zvládnout. Nyní sdružení 
přichází s další novinkou. V září uspořádá dva 
pilotní třídenní kurzy zaměřené na výuku tzv. 
měkkých dovedností. Pokud si teď říkáte, že na 
něco takového nemáte čas, a navíc je to zbyteč-
né, čtěte prosím dál.

Co by vás mohlo zajímat? 
Co rozhodně ve své praxi 
můžete využít? 
Tady je nabídka našich témat: 
• Jak předávat srozumitelná sdělení?
•  Jak si osvojit schopnost naslouchat a poro-

zumět (aby to nebylo ty o koze já o voze 
aneb špatně jsme se pochopili)?

• Jak vyjednávat a argumentovat?
• Jak sladit komunikaci v týmu?
•  Jak zaujmout a prezentovat informace atrak-

tivně?
•  Jak zvládat dohody a komunikaci v kon-

fliktních situacích?
• Co porady – jsou efektivní?
• Jak si plánovat a řídit svůj čas?
•  Jak zadávat práci, abyste nedělali vše za 

ostatní?

Ano, měkké dovednosti, můžeme také říct 
techniky duševní práce, upotřebíte při většině 
každodenních činností. Ať už jste v roli staros-
ty, zastupitele, zaměstnance úřadu nebo ob-
čana, jejich zvládnutí a využívání může zlepšit 
vztahy na úřadě i v obci, zefektivnit činnosti 
a komunikaci. Pro vás osobně pak jejich využí-
vání povede k lepšímu zvládání zátěžových si-
tuací, účelnější organizaci času a větší pohodě 
v práci. A kdo by nechtěl mít více radosti ze své 
práce a více času na rodinu a koníčky?

Chcete v obci lépe fungovat, mít větší pohodu a více času?
Zkuste vzdělávací projekt SMS ČR!
Cest pro lepší a pohodovější fungování obce je určitě více. Jednu z možností nabízí nový projekt SMS ČR Vzdělává-
ní místních samospráv.

Buďte u zrodu nového kurzu!
Navíc máte jedinečnou možnost být u zrodu to-
hoto nového kurzu. Můžete ovlivnit obsah kurzů 
i připravované brožury, s lektorkou i kolegy ko-
munikovat o problémech a situacích ze své praxe.

Co vás čeká?
Čekají vás tři akční dny, během nichž si osvojíte 
základy teorie, ale hlavně získáte zásobu tech-
nik, které můžete začít v praxi využívat. Na kur-
zu pro maximálně 16 osob budete mít možnost 
vše ihned vyzkoušet, o všem diskutovat.

Kdopak to školí?
Zárukou kvalitního a úspěšného kurzu posta-
veného na interaktivně a zaměřeného na prak-
tická řešení i nácvik dovedností je zkušená lek-
torka Monika Nevolová, která se Sdružením 
místních samospráv spolupracuje již řadu let. 
Znáte ji ze seminářů projektu Rok v obci, webi-

nářů, Univerzity starosty. A pokud vám to k na-
lákání ještě nestačilo, podívejte se na krátká vi-
dea na Yotube kanále SMSČR EDUCATION, 
kde vyberte playlist Pozitivní myšlení a osobní 
spokojenost.

Pozor! Přihlašování spustíme koncem 
července na Portálu zastupitele
Tak buďte ve střehu, ať to nepropásnete. Nyní 
hledáme pro kurzy vhodná místa. Můžeme 
přijet i přímo do vaší obce! Máte-li o účast na 
kurzu zájem vy, nebo ještě lépe váš tým, ozvě-
te se již nyní Marcele Pacholíkové na e-mail: 
pacholikova@smscr.cz či zavolejte na telefon: 
+420 770 600 163. Těšíme se na vás!

Dana Kratochvílová
projektová manažerka a metodička projektu

metodiky, která by zřizovatelům s nastavením 
pravidel odměňování pomohla. 

Práci ČŠI oceňujeme...
Jednání se uskutečnilo prezenčně s online 
přenosem. Mohlo se jej tak účastnit 25 zá-
stupců samospráv. Zástupci pracovních sku-
pin ocenili práci ČŠI nejen v době koronavi-
rové. Shodli se, že díky jejich analýzám se 
daří lépe nacházet problémy ve vzdělávání, 
které brání dalšímu rozvoji, a tím i zlepšovat 
výsledky žáků.

Lenka Matějová
členka Pracovní skupiny

pro školství, sport a kulturu SMS ČR



Velehrad se stal v neděli 4. července dějištěm nejen Dnů lidí dobré vůle, ale i místem slavnostního vyhlášení vý-
sledků celostátní soutěže O nejlepší obecní či městský zpravodaj. Soutěž již podesáté vyhlásilo občanské sdružení 
Civipolis o.p.s. Spoluvyhlašovatelem je tradičně i Sdružení místních samospráv ČR.

Babice nad Svitavou, 
Zdechovice, Pozořice
V kategorii obecních zpravodajů zabodoval 
nejlépe Babický zpravodaj, jehož vydavatelem 
je obec Babice nad Svitavou v Jihomoravském 
kraji. Na druhém místě se umístil Zpravodaj 
obcí Zdechovice a Spytovice z Pardubického 
kraje, třetí nejlepší zpravodaj vydává městys 
Pozořice rovněž v Jihomoravském kraji. 

Jablonec nad Nisou, 
Uherské Hradiště a Uhříněves
Porota se také shodla na tom, že z přihlášených 
městských zpravodajů je tentokrát nejlepší Jab-
lonecký měsíčník, který vydává město Jablonec 
nad Nisou v Libereckém kraji, druhý největší po-
čet bodů získal Zpravodaj města Uherské Hradi-
ště ze Zlínského kraje, třetí nejlepší je Uhříně-
veský zpravodaj z městské části Praha 22.

V kategorii mikroregionů a MAS 
jsou nejlepší Stolovky
Sedmičlenná porota složená ze zástupců vy-
hlašovatelů a profesionálních novinářů či gra-
fiků vybírala i nejlepší zpravodaj mikroregio-

Babice nad Svitavou a Jablonec nad Nisou
zabodovaly v letošní soutěži o nejlepší zpravodaj

nů či MAS. Z přihlášených nakonec postavila 
na první místo MAS Stolové hory, z. s., která vy-
dává zpravodaj Stolovky. Tato místní akční 
skupina působí na území Hronovska, Policka 
a města Náchod.

Rubrika? 
Ocenění za nejlepší rubriku získávají Bělohrad-
ské listy, které vydává město Lázně Bělohrad 
z  podhůří Krkonoš v Královéhradeckém kraji. 
Porotu zaujala pravidelná rubrika Profese a ře-
mesla v zrcadle času.

Zpravodaje jdou s dobou 
Z celkem 262 přihlášených zpravodajů bylo pro 
hodnotitele velmi obtížné vybrat a obodovat ty 
nejlepší z roku 2020. „Dlouho jsme jimi listovali 
a zvažovali, který z nich je skutečně ten top nejen po 
stránce grafické, ale také co do kvality textů, pestros-
ti, a nakonec i celkového dojmu,“ uvedla při předá-
vání cen místopředsedkyně hodnotící komise 
Marie Šuláková s tím, že porotě se líbila i celá řa-
da dalších zpravodajů, jejichž tvůrci se to ani ne-
dozví. „I když jim ale nedáme zpětnou vazbu, vní-
máme, jak velký kus práce odvedli za ta léta, co sou-
těž pořádáme. Zpravodaje jdou s dobou,“ řekla dále.

Zpravodaje nahradily 
společenskou činnost 
v obcích na sto procent
Při vyhlašování rovněž zazněla slova uznání 
všem, kdo se na práci při vydávání zpravodajů 
podílí. A to i v souvislosti s covidovou pande-
mií, která obsahy všech loňských čísel napříč 
celou republikou poznamenala. „Covid byl spo-
lečným tématem, ve všech obecních a městských 
zpravodajích se psalo o konkrétní formě pomoci 
obyvatelům, kteří radniční periodika skutečně 
čtou. Potvrdilo se, že zpravodaje mají lidi nejen ba-
vit, vzdělávat, stmelovat, ale že mohou významně 
přispět k informování v dobách krize. Zpravodaje 
v době pandemie také nahradily společenskou čin-
nost v obcích. Za to patří všem tvůrcům poděková-
ní,“ uzavřela Marie Šuláková. 

Kromě Civipolis o.p.s. a SMS ČR vyhlašuje 
soutěž také Katedra politologie FF UP v Olo-
mouci, UNIVES.EU, Angelus Aureus o.p.s. a Stře-
domoravská agentura rozvoje venkova. Partne-
rem soutěže je nakladatelství Kazda.
 

Pavel Šaradín
předseda poroty z Katedry politologie 

a evropských studií FF UP Olomouc

Slavnostního předávání cen se mimo jiné ujali pomocný biskup olomoucký Josef Nuzík a výkonná ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová.
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Terénní šetření a posezení s místními obyvateli mnohdy pod otevřeným 
nebem (jako tomu bylo např. v obci Kostelní Lhota na Nymbursku) je 
i dle slov členů našeho týmu velmi příjemnou změnou oproti zimnímu 
a jarnímu období.

Analýzy řady rádoby objektivních informací, kterými překypuje in-
ternet, totiž nikdy nemohou nahradit osobní poznání konkrétního 
místa včetně jeho atmosféry. Jen v rámci terénního šetření opravdu 
zjistíme, která místa v obci jsou např. z dopravního pohledu nebez-

pečná nebo z pohledu veřejného prostoru nevhod-
ně řešená.

V průběhu léta se náš tým chystá hned do několi-
ka krajů – Moravskoslezského, Ústeckého, Plzeňské-
ho, Karlovarského či Středočeského. Chystají se také 
veřejná projednání se širokou veřejností.

Marek Komárek
koordinátor strategického plánování

Veřejné zakázky malého rozsahu byly tématem červnového webináře, který je nyní ke shlédnutí na YouTube kanálu SMS ČR 
EDUCATION. Konkrétně se zaměřil na možnosti zadání zakázky, osvěžil povinnosti zadavatele a představil nejčastější pochy-
bení. Dotkl se rovněž směrnice – interního předpisu obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Kdo ji schvaluje 
a je obec povinna takový předpis mít? Ptáme se Lenky Albertové, administrátorky veřejných zakázek v SMS-službách s.r.o.

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!

Pro začátek, co je to směrnice pro 
zadávání zakázek malého rozsahu?
Jedná se o interní předpis zadavatele, v našem 
případě zpravidla obce, jímž si zadavatel sám 
stanoví postup – pravidla pro zadávání zakázek 
malého rozsahu. To jsou veřejné zakázky, jejichž 
hodnota nepřesáhne šest milionů korun bez 
DPH u zakázky na stavební práce a dva miliony 
korun bez DPH u zakázky na služby a dodávky. 

Veřejné zakázky malého rozsahu:
Kdo schvaluje obecní směrnici pro jejich zadávání?
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Je zadavatel, tedy obec, povinen takový 
předpis mít?
Není. Je zcela na zadavateli, zda směrnici mít 
bude nebo ne. 

Jak taková směrnice může vypadat? 
Co v ní najdeme?
Jedná se o jednoduchý dokument, „kuchařku“, 
která zadavateli stanoví konkrétní postup, jakým 
je povinen zadat určitý typ zakázky určité hodno-
ty. Stanoví, kdy lze zakázku zadat takzvaně „z ru-
ky“ a kdy je zadavatel povinen realizovat výběro-
vé řízení. Ve směrnici mohou být popsané i kroky 
při posuzování nabídek, složení komise a další. 

Jaké výhody, nebo naopak nevýhody 
může zadávání zakázek na základě 
směrnice mít?
Výhodou může být, že postup zadání zakázky 
má předem jasně stanovená pravidla. Zadava-
tel také jasně ví, jakým způsobem zakázku v ur-
čité hodnotě zadat, a má jistotu, že bude vždy 
konzistentní. Že obdobné zakázky bude zadá-

vat obdobným způsobem a naplní tak zásadu 
přiměřenosti.

Nevýhodné jsou naopak směrnice, které si 
zadavatel nastaví velmi, někdy až zbytečně, 
přísně. Taková směrnice je pak spíše pánem 
než služebníkem.

Jsou nějaké podmínky nebo pravidla, 
které směrnice musí respektovat? 
Zadávání podlimitních a nadlimitních 
veřejných zakázek upravuje zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Jak je to ale se zakázkami 
malého rozsahu?
O tom, jak je to v případě zakázek malého 
rozsahu, ale i tom, kdo směrnice schvaluje 
a  vydává, se dočtete na našich webových 

stránkách: http://www.sms-
sluzby.cz/cs/aktualne.

Rozhovor vedla
Eliška Kloučková

koordinátorka týmu 
veřejných zakázek

Zlepšení epidemiologické situace, krásné počasí, a především potřeba zmapovat, na vlastní oči vidět situaci v obcích 
a zjistit od místních obyvatel jejich priority. To je jen část důvodů, proč se členové našeho plánovacího týmu vydáva-
jí v posledních týdnech pravidelně do terénu. A nejinak tomu bude i v průběhu celého léta.

Členy týmu strategického plánování nyní najdete především v terénu!

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

https://www.youtube.com/watch?v=E1VUznbcutU
https://www.youtube.com/watch?v=E1VUznbcutU
http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne
http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne


a kulturního života do vašich obcí. Připravova-
nou změnu ceníku spustíme již brzy. O mož-
nosti zakoupit si licenční 
balíčky v nové podobě vás 
budou informovat krajští 
manažeři.

Jakub Iran,
koordinátor projektu

Autorská práva jednoduše

Kromě změny v úrovni vyspělosti regionů ČR, a tím pádem i nové míry 
spolufinancování z evropských prostředků, došlo i na oblasti podpory, 
které budou do operačního programu zařazeny nově. Jedná se např. 
o veřejná prostranství obcí a měst či infrastrukturu v cestovním ruchu 
(včetně knihoven, památek a muzeí). V novém IROPu se naopak již ne-
objeví zateplení bytových domů, územní plánování, komunitní centra či 
oblast sociálního podnikání.

Více environmentálně orientované…
To, že bude nový IROP zelenější, vyplývá i z jednotlivých strategických 
cílů, které jsou více environmentálně orientované. Těšit se lze např. na 
revitalizace veřejných prostranství s důrazem na zelenou infrastruktu-
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SMS-služby s.r.o. pro vás připravily také aktuální střípky z dotační poradny.
Otázky obcí i odpovědi dotačních specialistů najdete na webových stránkách http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne.

Střípky z dotační poradny aneb obce se ptají a my odpovídáme

Letos se na jaře v médiích objevila zpráva, že zástupci obce provedli jako zřizovatelé školy skrytou kontrolu distanční 
online výuky. Vytvořili výstupy, které prokazatelně identifikují konkrétní osoby, a poté svoje závěry shrnuli ředitelce 
školy do e-mailové zprávy. Tato událost poukázala na problém, s nímž se jako pověřenci čas od času setkáváme. Na 
problém, kdy zamýšlený cíl zlepšit výuku ve škole a z toho vyplývající kontrola vyučování může vést až k deliktu na 
straně obce. Ve výše popsaném případě se totiž jednání zřizovatele dostalo na stůl Úřadu pro ochranu osobních úda-
jů, který konstatoval, že zřizovatel neměl právo tímto způsobem zpracovávat osobní údaje, tedy neměl právo skrytě 
nahlížet do online výuky, čímž porušil Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR).

O připravovaných změnách v projektu Autorská práva jednoduše jsme vás již informovali e-mailem. Co konkrétně 
plánujeme a jak se to projeví?

Na dotační příležitosti pro obce a města se zaměřil další ze série webinářů SMS-služeb s.r.o., který se vysílal 16. červ-
na. Aleš Pekárek a Lenka Kriegischová z MMR ČR v něm seznámili posluchače s připravovanými tématy operačního 
programu IROP pro období let 2021 až 2027.

Pozor na kontroly, ke kterým obec nemá legitimní důvod

Nový IROP bude zelenější, zaznělo na webináři

Zřizovatel má nepochybně právo kontrolovat svoji školu. Toto právo mu 
koneckonců přiznávají například zákony upravující finanční hospoda-
ření zřízených organizací nebo zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon). Ten v § 12 odst. 5 umožňuje zřizovateli kontrolu školy, ovšem pod-
le předem zveřejněných kritérií. Vždy se navíc jedná o hodnocení školy 
jako celku, nikoliv o hodnocení výuky či jednotlivých učitelů.

V online prostoru platí stejná, ne-li přísnější pravidla
Ani při prezenční výuce zřizovatel bez domluvy s ředitelem nevstupuje 
do vyučování. Stejná pravidla platí při online výuce. Je nutné si uvědo-

mit, že vytváření si poznámek o průběhu výuky, jejich následné použití, 
šíření (a nemusí to být veřejné šíření ve smyslu vyvěšení na vývěsku, ale 
i pouhé zpřístupnění jedné další osobě) naplňuje definici zpracování 
osobních údajů podle čl. 4 odst. 2 ON…

Něco tu chybí? Ano, chybí. Celý text ale snadno 
najdete na našich webových stránkách na adrese 
http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne. Dozvíte se 
třeba, co si o popisovaném problému myslí Úřad 
pro ochranu osobních údajů či jaké poučení si z ce-
lého případu vzít. Lenka Matějová

koordinátorka pověřeneckých služeb

Autorská práva na 2. pololetí roku 2021: Bez covidu a bez starostí!

Poloviční licence za polovic
V souvislosti s postupným rozvolňováním opat-
ření jsme po dohodě s kolektivními správci 
upravili licenční balíčky. Nově budete mít mož-
nost objednat pouze balíčky s polovičním po-
čtem licencí, které vám vystačí po zbytek roku. 
Poloviční balíčky jsou pochopitelně také za po-
loviční cenu! Situace se drobně liší pouze v pří-
padě balíčků s lichým počtem licenci.

ru (celková alokace 15 mld. Kč EFFR, v rámci které bude podporována 
např. výsadba zeleně, změna povrchů umožňující lepší zasakování 
srážkové vody, retenční a akumulační nádrže aj.), na podporu výstavby 
cyklostezek (5 mld. Kč), na projekty zaměřené na udržitelný cestovní 
ruch (1,4 mld. Kč), na podporu nízkoemisních a bezemisních vozidel 
veřejné dopravy (7,5 mld. Kč) a mnohé další.

Zaujal vás tento text?
Celý si ho můžete přečíst na našich webových 
stránkách http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne. 

Martina Kurzová
koordinátorka

dotačního servisu

Licence platí i pro školy a spolky
Licence mohou jako obvykle využívat i školy 
a spolky působící na území obce. Společně se 
sníženým počtem licencí v balíčcích se tedy ne-
musíte bát, že byste je do konce roku nevyužili.
 
Již brzy…
Věříme, že tento střípek do mozaiky pomů-
že alespoň trochu s návratem společenského 

http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne
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Stále nás trápí stošestka! 
Aneb šikana starostů pokračuje
Kromě nedostavěné rychlostní silnice R6 a klasických starostovských 
problémů mě i mé kolegy z našeho kraje dost pálí stále neutichající 
téma – zneužívání zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k infor-
macím. Každý občan v naší republice má ze zákona právo na informa-
ce, což je naprosto v pořádku a nemám s tím sebemenší problém. Ov-
šem až do chvíle, než si z Infozákona někdo vyrobí nástroj pro likvida-
ci vybraného úřadu. A nemusí to být občan z druhého konce republiky. 
V takových případech pak u starostek a starostů jedničkových obcí 
klidně hrozí i nervové zhroucení. A to i těch, kteří jsou součástí samo-
správ od roku 1998.

Vy jste se s takovým náporem také setkal?
Ano, osobně jsem měl tu čest si takový nápor žádostí vyzkoušet. První 
„křest“ jsem zažil v roce 2011, kdy přišly první „stošestky“ ve větším 
množství od jednoho našeho občana, jenž řešil svůj konkrétní problém 
s územním plánem obce. Když se dozvěděl, co potřeboval, skončilo to. 
Dnes, když něco potřebuje, osobně se přijde na obecní úřad zeptat. Už 
zjistil, že existují i jiné cesty se stejným efektem, že není potřeba ohánět 
se paragrafy, aby se dozvěděl požadované informace.

Co tedy považujete za největší problém?
To, že mají starostové podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, povinnost podávat velké množství informací, považuji za 
šikanování a zneužívání tohoto zákona.

Jak si to představit v praxi?
Dostanu například šest až sedm žádostí týdně od jednoho žadatele, a to 
třeba ze čtyř různých datových schránek. Takovým způsobem jich ke 
mně od července minulého roku dorazilo přesně 128. A vzhledem k to-
mu, že některé odpovědi se žadatelce nelíbily, došlo také na 52 odvolá-
ní. Pokud jsme se pokusili v některých případech sáhnout k zpoplatně-
ní, žadatelka žádost obratem stáhla a následně ji rozdělila na dílčí žá-
dosti. K rozeslání jí opět pomohlo vlastnictví více datových schránek. 
Někdy dorazilo i deset žádostí za jeden jediný den. Z vlastní zkušenosti 
tedy mohu potvrdit, že jsem opravdu každý den „s radostí“ otevíral da-
tovou schránku a čekal, jaká jobovka na mě vyskočí.

Jaké dotazy to byly?
Velmi různé. Namátkou například, jak dlouho zaměstnanec obce zalé-
vá kytičky v parku a čím, co žerou obecní ovce, které spásají obecní svah. 
Otázky někdy podobné těm, které pokládají děti ze školky svým rodi-
čům. Opravdu si myslím, že samospráva obce se má zabývat důležitější-
mi a všem občanům prospěšnějšími úkoly.

Kdo vám pomohl s tím něco udělat? 
Popravdě jsem to sám nestíhal a musel jsem si 
sehnat externí sílu na příkazní smlouvu, která 
mi pomáhala. Žádosti totiž přibývaly, odvolání 
chodilo snad na všechny odpovědi a zpoždění 
se netolerovalo. Žadatelka rovněž obcházela 
náš úřad a zasílala stížnosti na krajský úřad i na 
Úřad pro ochranu osobních údajů. Pozornosti 
se mi dostalo i kvůli trestním oznámením. Ta-
kovou pomyslnou třešničkou byl vánoční dárek 

v podobě webové stránky s živým odpočtem mého čtvrtého funkčního 
období ve funkci starosty, který mi dorazil. V ten moment už jsem byl 
opravdu na pokraji zhroucení, protože nebylo kde se dovolat pomoci.
 
Jak to aktuálně vypadá?
Zlom naštěstí nastal po jednom setkání s krajským manažerem SMS ČR 
Romanem Svobodou a naším pověřencem pro ochranu osobních údajů 
Markem Komárkem. Když jsem si jim postěžoval na bezvýchodnou situ-
aci, začal se vítr obracet. Pánové oslovili legislativního analytika Domi-
nika Hrubého, a ten se spolu s Oldřichem Kužílkem, autorem zákona 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s naší situací sezná-
mil. Společně vypracovali obsáhlou zprávu podloženou i soudními ná-
lezy, kde konstatovali, že v tomto množství a způsobu podávání se jed-
ná o zneužívání práva na informace. 

Nyní je relativně klid. Počítám ale, že si žadatelka najde podobný 
způsob, jak náš jedničkový úřad zaměstnat.

Co byste doporučil ostatním starostům, kteří se potýkají se stejným 
problémem?
Pevné nervy a dohodu s rodinou, že budou na úřadě trávit mnohem více 
času než obyčejně. Také, aby nezapomínali, že jsou kolem nás stále i lidé, 
které naše problémy skutečně zajímají a mají sílu i odhodlání s tím něco 
udělat.

Máte návrh řešení, jak situaci do budoucna změnit více ve prospěch 
starostů? 
Pomyslné misky vah jsou ak-
tuálně jednoznačně nakloně-
ny na stranu žadatelů. Aby do-
šlo alespoň k nějaké rovnová-
ze, bylo by potřeba zavést 
platbu či zálohu za požadova-
nou informaci předem. Pokud 
by se jednalo o informaci, kte-
rá je pro žadatele zásadní a tý-
ká se věci přímo v jeho zájmu, 
poplatek by obec mohla vrátit. 
Pokud se ale Infozákon použí-
vá jako zbraň ke zničení malé 
obce, bylo by to na místě. 

Jan Ryba, starosta obce Poustka
a krajský předseda SMS ČR Karlovarského kraje

Karlovarský kraj

Jihočeský kraj

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.

Jihočeské venkovské regiony se 
o dostupnost sociálních služeb bát nemusí
Sociální služby a jejich budoucí rozvoj ve venkovských oblastech řeši-
la Pracovní skupina pro venkov, která se tentokrát sešla s náměstkyní 
hejtmana Lucií Kozlovou na půdě sociálně terapeutické dílny Chelčic-
kého domova sv. Linharta. 

Že v Česku chybí stovky tisíc hodin pečovatelské služby, dokládá společ-
ný průzkum Sdružení místních samospráv ČR, zástupců poskytovatelů 
sociálních služeb a Svazu měst a obcí ČR. Jako nejčastější důvody uvádě-
jí poskytovatelé nepřiznání státních dotací z důvodu nezařazení do 
krajských sítí. Zejména malé obce, jež jsou vzdálené od větších měst, 
pocítily během epidemie nedostatek terénních pracovníků, protože síť 
služeb nedosahuje až na jejich území.



Krajské shromáždění bylo o dotacích, 
školství i věcných břemenech 
Krajské shromáždění SMS ČR se konalo v Libereckém kraji ve středu 
16. června. Záštitu mu udělil hejtman Martin Půta, nechyběli na něm 
ani předseda SMS ČR Stanislav Polčák a výkonná ředitelka sdružení Ja-
na Přecechtělová. Co bylo na programu?

Možnosti dotačních příležitostí EU pro ob-
ce v následujícím období 2021+ představil 
legislativní analytik Gustav Charouzek, 
projekt modernizace obcí v oblasti tech-
nologií, energetiky, kvality ovzduší i života 
občanů, to je OBEC 2030 zastoupená Ja-
kubem Iranem a Michalem Svobodou, no-
vinky ze školství zazněly z úst předsedy 
Pracovní skupiny pro školství, kulturu 
a sport SMS ČR Oldřicha Vávry. S aktuální-
mi informacemi z resortů dopravy, ekonomiky, sociální oblasti a regio-
nálního rozvoje seznámili přítomné radní Libereckého kraje. Závěr kraj-
ského shromáždění patřil zástupcům ČEZ, kteří odpovídali na otázky 
starostů ke zřizování věcných břemen dle ceníků obcí. Některé „stížnos-
ti“ nebo postesky, které se na setkání otevřely, se již řeší. Petra Černá

12 SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 7/2021

Olomoucké sdružení řeší POV 
a krajské dotační programy  
Nejen Program obnovy venkova (POV), ale i ostatní krajské dotační 
programy na příští rok byly v červnu obsahem hned dvou jednání před-
stavitelů olomouckého SMS ČR. První schůzka se uskutečnila online 
a zúčastnili se jí zástupci krajského sdružení, také SPOV a NS MAS. 
Jejím smyslem bylo vyjasnit si postoje všech tří jmenovaných subjektů 
k budoucí podobě POV.

Systém pro skutečné potřeby žadatelů
Krajský radní a 2. místopředseda SMS ČR Radim Sršeň poukázal na to, 
že krajský dotační systém čekají v roce 2022 zásadní změny. „V současné 
době je v Olomouckém kraji 88 dotačních titulů, přičemž v některých se sejdou 
např. jen dvě až tři žádosti. Cílem je tedy transformace stávajícího dotačního 
systému tak, aby odpovídal skutečným potřebám žadatelů,“ vysvětlil Sršeň 
s tím, že zjednodušit by se měla také administrativa. Změn by se měl 
navíc dočkat i stávající bodový systém.

Inspirace z Pardubického kraje
Na schůzce dále zaznělo, že z malých dotací na kulturu či na drobné vy-
bavení by se mohl od příštího roku stát nástroj malého Leaderu, kdy by 
obce měly možnost žádat přes MASky. Jejich role by měla spočívat 
v  tom, aby tzv. malé dotace byly rozdělovány na základě skutečných po-
třeb, které by vzešly z území, a nikoliv z centrálních úřadů. „Šestnáct 
MASek v Olomouckém kraji by cca v polovině roku vyhlásilo výzvy v rámci ma-
lého Leaderu na kulturní akce a nákup drobného neinvestičního majetku v roz-
mezí 15 až 50 tisíc korun. Byl by to nástroj pro obce i spolky, přičemž každý ža-
datel by měl nárok na jednu podpořenou akci nebo žádost,“ nastínil možnost 
řešení předseda krajského sdružení NS MAS Ondřej Večeř s tím, že ná-
vod si předkladatelé návrhu vypůjčili z Pardubického kraje. 

Sociální služby, které se osvědčily pro svou potřebnost…
„Jihočeské venkovské regiony se o dostupnost sociálních služeb v území nemu-
sejí bát,“ řekla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlo-
vá. Poukázala přitom na schválenou strategii Jihočeského kraje (KPSS 
2020–2024), která se orientuje na rozvoj terénních sociálních služeb. 
Zdůraznila a přítomné ubezpečila, že se u sociálních služeb, zařazených 
aktuálně do tzv. podmíněné sítě sociálních služeb Jihočeského kraje 
a financovaných z OPZ, které se osvědčily pro svou potřebnost, počítá 
s přechodem do tzv. základní sítě, kterou financuje Jihočeský kraj. 

Podpoří kraj sociální bydlení?
„V oblasti sociálního bydlení se kraj angažovat nebude,“ odpověděla během 
diskuse náměstkyně s vysvětlením, že se jedná o záležitost samospráv, 
a hlavně MMR ČR. „Kraj se hodlá v otázkách bydlení zaměřit na start-up by-
ty pro chybějící profese v našem regionu,“ dodala. Další dotazy se týkaly ta-
ké lůžkových kapacit hospicové péče a její dojezdové vzdálenosti, ob-
dobně jako kapacit domovů se zvláštním režimem, kterých je rovněž 
nedostatek. Při diskusi ohledně vstupu soukromých investorů náměst-
kyně Kozlová upozornila přítomné zástupce obcí a měst na nutnost 
správně nastavených podmínek. „Právě podmínky pro nábor klientů ze 
strany obce ve vztahu k investorovi mají vliv i na kraj jako plátce provozu,“ zdů-
raznila. „Proto je důležité již v přípravných fázích konzultovat možnosti fi-
nancování provozu s krajem,“ dodala. Milada Vopálková

Olomoucký kraj

Liberecký kraj
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V závěru schůzky zaznělo, že malý Leader nemusí nutně čerpat pení-
ze jen z POV, ale i z jiných programů. Radim Sršeň tak reagoval na zazní-
vající obavy některých starostů, aby POV v důsledku těchto uvažova-
ných změn úplně nezanikl.

O dotační politice kraje s náměstkem Šafaříkem 
Dotační politika kraje na příští rok se dostala i na program červnového 
zasedání krajského předsednictva SMS ČR. K diskusi o POV přijal pozvá-
ní náměstek hejtmana Jan Šafařík. Členové předsednictva mu přednes-
li svou představu o budoucí podobě POV, na níž se předem dohodli 
a která vzešla z potřeb v území.

O lékařské péči na venkově s náměstkem Horákem
S představiteli sdružení se setkal i krajský náměstek Dalibor Horák. Dis-
kutovali o problematice dostupnosti lékařské péče,  především ve venkov-
sém prostoru, také o společném postupu, jak podpořit a udržet v území 
mediky a budoucí lékaře, a to s ohledem na znalosti vyplývající z celore-
publikové praxe SMS ČR. Řeč byla rovněž o dojezdových dobách sanitek, 
zejména na Jesenicku. Kateřina Kapková

Pardubický kraj

Májová výzva slaví úspěch
Pod tzv. Májovou výzvou, která vyjadřuje podporu moravskoslezské-
mu hejtmanovi v jeho úsilí zajistit co nejvíce prostředků na transfor-
maci kraje, je téměř 300 podpisů. Hejtman je obdržel před konáním 
Regionální stálé konference. Ta potvrdila, že díky podpoře vyjádřené 
prostřednictvím Májové výzvy budou moci čerpat peníze z nového 
operačního programu také samosprávy a další organizace v kraji.

Zásadní dokument nazvaný Májová výzva podepsali v pátek 7. května 
zástupci sdružení obcí z Moravskoslezského kraje. Mezi nimi i členové 
SMS ČR. Kromě podpory hejtmanovi v něm žádali, aby byla vyčleněna nej-
méně čtvrtina prostředků (pět miliard korun) z evropských peněz přímo 
obcím a městům do 25 tisíc obyvatel. Peníze z fondu Spravedlivé transfor-
mace jsou určeny především na oživení kraje po útlumu těžby uhlí.

„Odchod od uhlí má pro nás řadu negativních dopadů, a to nejen ekonomic-
kých, ale také sociálních a enviromentálních. Proto pomoc z Evropy vítáme a inten-
zivně se připravujeme na čerpání prostředků, které jsou pro náš kraj určené. Vláda 
nám k tomuto účelu vyčlenila 18,9 miliardy korun,“ řekl hejtman Ivo Vondrák

Regionální stálá konference podpořila celkem 23 strategických pro-
jektů, které musí dále projít schválením ze strany Ministerstva životní-
ho prostředí a Evropské komise. Díky podpoře vyjádřené prostřednic-
tvím Májové výzvy budou moci čerpat peníze z nového operačního pro-
gramu také samosprávy a další organizace v kraji, a to v rámci výzev 
v následujících oblastech:
• Nové využití území
• Inovační ekosystém
• Kompetentní lidé
• Zelený průmysl
• Cirkulární ekonomika
• Nová energie
• Nové podnikání
• Digitální a kreativní region Michal Dresler

Moravskoslezský kraj

Krajské shromáždění zaměstnaly hlavně 
kulaté stoly o krajské dopravě
Doprava je palčivým tématem v mnoha krajích republiky. Nejinak je 
tomu v Pardubickém kraji. O tom se přesvědčili ti, kteří se v polovině 
června vydali na krajské shromáždění SMS ČR po komplikované ko-
munikaci do Sloupnice. První venkovní shromáždění SMS ČR v Pardu-
bickém kraji sklidilo velký úspěch. Kromě množství zástupců obcí do-
razili i všichni pozvaní hosté.

Hejtman: Dotační tituly jsou v souhrnu vyšší než vloni
Hejtman Martin Netolický se vyjádřil mimo jiné k rušení stavebních úřadů 
v působnosti obcí. „Ministryně Dostálová mě ubezpečila, abych se nebál, že jed-
notlivé veřejné zájmy budou gesčně, respektive sekčně uspořádány. V Pardubicích 
není pro 400 lidí objekt, nevíme tedy, kde ti lidé budou. Je to setrvalý boj,“ řekl. 
Dále pohovořil o dotačních titulech a krajském rozpočtu, který Pardubický 
kraj sestavil. Uvedl, že dotační tituly jsou v souhrnu vyšší než v loňském ro-
ce, ale nedosahují částky, která byla vyčleněna v roce 2019. „Nejsme schopni 
vrátit se k původním číslům,“ vysvětlil s tím, že se setkal s celou řadou podně-
tů a žádostí o individuální dotace. „Mohlo by se zdát, že když investujeme mi-
liardy do nemocnic a silnic, jednotky milionů už se ztratí. Máme ale úvěr, čerpáme 
dotace a disponibilních máme 500 milionů. Rozpočet není nafukovací. Chtěl bych 
proto tlumit očekávání z hlediska individuálních dotací ze strany kraje. Když sáh-
neme do rezerv, můžeme mít problém s financováním projektů,“ dodal. 

Kulaté stoly na téma doprava
Do Sloupnice dorazil také první náměstek hejtmana zodpovědný za do-
pravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš, ředitel Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje Miroslav Němec a ředitel Ředitelství silnic a dálnic 
Správy Pardubice Bohumil Vebr. Jedna z nejčastějších otázek účastníků se 
týkala plánování oprav silnic II. a III. tříd. „Máme tabulku, kterou třikrát týd-
ně opravuji. Podle ní starosty informujeme o tom, kdy se u nich bude něco opravo-
vat. Když plánujete kanalizace, chodníky a dotýkáte se našich silnic, napište e-
mail panu řediteli Němcovi z SÚS Pk nebo mně s tím, že tu akci děláte. I když to 
bude za rok, za dva, za tři. Nejhorší je, když začnete kopat a zjistíte, že byste tu 
druhou půlku taky potřebovali opravit,“ informoval náměstek Michal Kortyš.

Dálnice třicetpětka
Kraj už dlouho tíží absence a výstavba dálnice D35. O tom, že obce, přes 
něž vedou trasy pro navážení materiálu, zatěžuje nadměrná nákladní 
doprava, ředitel ŘSD Správy Pardubice Bohumil Vebr ví. Podle něj by 
měl kraj obdržet na opravy silnic peníze a opravit je ještě před samot-
nou stavbou dálnice a návozem materiálu. 

Odpadový zákon i Obec 2030
Stejně zajímavý byl i blok věnovaný nové odpadové legislativě a jejím 
praktickým dopadům na samosprávy. Závěr akce patřil novému progra-
movému období EU a projektu Obec 2030. Kristýna Vodrážková
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Plzeňský kraj

Krajské shromáždění si zvolilo 
nové předsednictvo
Problematika odpadů, dotačních příležitostí pro obce, nadcházejícího 
programovacího období EU, ale i volba nových členů předsednictva, to je 
jen výběr z programu krajského shromáždění SMS ČR ve Středočeském 
kraji, kterého se mimo jiné účastnili předseda SMS ČR Stanislav Polčák, 
výkonná ředitelka SMS ČR Jana Přecechtělová, poslankyně Věra Kovářo-
vá a hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Během shromáždě-
ní došlo i k volbě nového předsednictva, které nyní tvoří také starostové 
Anna Chvojková z Chýně, Jan Vojáček z Opolan, Zdeněk Volf z Bezna a Ji-
ří Beneš z Přerova nad Labem. Martina Jiříková

Středočeský kraj

Zlínský kraj

Ústecký kraj

Stodvacáté jsou Mladotice
Stodvacítku, přesně takové po-
řadové číslo obdržely Mlado-
tice na severu Plzeňska, které 
se staly přesně 120. členem 
SMS ČR v Plzeňském kraji. 
„Prvním impulsem, kdy jsme za-
čali uvažovat o možnosti stát se 
členem SMS ČR, byla naše loňská 
účast na perfektně a přehledně 
připraveném školení vzdělávání 
zastupitelů obcí,“ uvedl jako je-
den z důvodů pro vstup do 
sdružení starosta Jiří Záhrob-
ský, který považuje za velice 
přínosné i poskytování infor-
mací o změnách, které se obcí 
bezprostředně dotýkají. „Zúčastnili jsme se rovněž webinářů a školení, jež 
jsou pro nás užitečné. A zaujala nás i právní pomoc obcím, kterou jako členové 
hodláme využívat,“ dodal. Roman Svoboda

Na Klatovsku zrušili jednotky hasičů
Profesionální hasiči na Klatovsku už nemohou v případě potřeby počítat 
se dvěma jednotkami dobrovolných hasičů. Jejich zrušení v klatovských 
místních částech Kydliny a Otín schválilo zastupitelstvo Klatov na konci 
června. Hlavním důvodem je nedostatek lidí v jednotkách. „Bez dostateč-
ného počtu lidí není možné, aby jednotka pracovala. I nadále ale budou sbory 
fungovat jako spolky a věnovat se dětem a různým společenským činnostem,“ 
uvedl pro média starosta Klatov Rudolf Salvetr. RS

Tornádo řádilo také v obci Stebno
Nejen na jižní Moravě řádil živel. V osudnou noc zasáhlo ničivé torná-
do také vísku Stebno v Ústeckém kraji. Prostřednictvím SMS ČR se jí 
chystá přispět více než třetina všech obcí.

Nejen obce na jihu Moravy, ale také malou vesničku Stebno na Lounsku 
příroda v noci z 24. na 25. června zrovna nešetřila. Proto se poslední 
červnový týden nesl ve znamení silné podpory a sounáležitosti i v Ústec-
kém kraji, a to navzdory velké vzdálenosti od nejsledovanějšího koutu 
Česka té doby – jižní Moravy. SMS ČR hned druhý den od události zřídi-
lo a přiřadilo účty postiženým obcím. Malá vesnička na Lounsku byla 
k  účtu č. 6013193339/0800 přiřazena o něco málo později. Právě tento 
fakt však v celém svém rozsahu ukázal, jak obrovské množství obcí z Ús-
teckého kraje chce kromě jižní Moravy podpořit přímo tuto vísku ležící 
na pomezí čtveřice krajů. Odhadem již cestou SMS ČR Stebnu přispěla, 
popř. se přispět v nejbližší době chystá, až třetina všech obcí v kraji, což 
dokonce překračuje celkový počet členských obcí SMS ČR na Ústecku! 
Všem, kteří se rozhodli přispět, patří velký dík. V případě potřeby je 
všem obcím v kraji po celé léto v této věci k dispozici krajský manažer.

Marek Komárek

Krajské shromáždění v Doubravách 
na Zlínsku se uskutečnilo v tropickém počasí
Ke zmrzlině, nejsilnější letní zbrani, museli sáhnout pořadatelé kraj-
ského shromáždění ve Zlínském kraji. Akce se totiž uskutečnila v pá-
tek 18. června v tropických vedrech v obci Doubravy na Zlínsku, kde 
mají krásný zastřešený venkovní areál. Nabitý program plný předná-
šek o vodním i odpadovém hospodaření či možnostech dotačních fon-
dů pro obce doplnilo nejen osvěžující občerstvení v kornoutcích, ale 
i tradiční řízek se salátem.

Do svého rodného kraje přijel předseda SMS ČR Stanislav Polčák, který 
promluvil o obtížích při schvalování zákonů během pandemie i o sou-
časném celostátním dění. Starosty pozdravili také hejtman Zlínského 
kraje Radim Holiš a jeho náměstek pro strategický rozvoj Lubomír 
Traub. Vzácnou návštěvou byl i generální ředitel Povodí Moravy Václav 
Gargulák, jenž zdůraznil, že právě ve Zlínském kraji se po 40 letech při-
pravuje stavba nové přehrady – Vodního díla Vlachovice.

Rubriku připravují krajští manažeři SMS ČR

Předsednictvo má od nynějška sedm členů!
Pohodovou letní atmosféru doplnila volba nových členů předsednictva, 
takže už i Zlínský kraj jich bude mít sedm. K Elišce Olšákové, Tomáši 
Chmelovi, Oldřichu Vávrovi a Josefu Zichovi přibyli noví starostové – La-
dislava Hradilíková z Vítonic, Josef Jandouš z Nedachlebic a místosta-
rosta Horní Lidče Stanislav Petřík. Iva Šimoníková
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Penzion Čertovy skály stojí naproti vzácného přírodního útvaru od počátku 90. let. Poslední tři roky byl však zavře-
ný. Se začátkem července se začíná psát jeho nová historie – penzion moderně zrekonstruovala obec Lidečko, kte-
rá jej bude i provozovat. A to včetně restaurace, jak potvrzuje starosta Vojtěch Ryza.

Provozovat penzion je pro obec riskantní,
ale my to zkusíme, říká starosta Vojtěch Ryza

Pane starosto, co vás přivedlo k myšlen-
ce, aby obec provozovala penzion?
To je jednoduché. Obec penzion vlastní a v po-
sledních letech jej pronajímala. Ovšem prosto-
ry ubytování i restaurace již dosloužily a  ne-
splňovaly standardy dnešní doby. Tak jsme 
se po dlouhém zvažování pustili do rekon-
strukce.

Říkáte dlouhé zvažování – proč? 
Vždyť přímo naproti objektu jsou 
Čertovy skály, kam jezdí mraky lidí…
Dlouho jsme to zvažovali, protože jsme vědě-
li, že rekonstrukce bude stát hodně peněz 
a dotace na to nejsou. Také jsme hodně zvažo-
vali, zda se pustit i do provozování restaurace. 
Od toho mě všichni odrazovali. I já jsem z toho 
měl a mám obavy.

Co nakonec rozhodlo?
Sehnali jsme spolehlivého a zkušeného provoz-
ního, který dříve pracoval v Rakousku. Umí to 
s lidmi, má přehled, co se týče moderních tren-
dů, a má hlavně potřebné zkušenosti. Zkrátka 
nás přesvědčil. Dlouho jsme si ale mysleli, že 
budeme rekonstruovat na etapy, a hlavně pou-
ze ubytování, protože to je na provoz jednoduš-
ší a byl o ně vždy stálý zájem. Nakonec jsem rád, 
že jsme od etap ustoupili a udělali vše najed-
nou. Když teď vidím stoupající ceny stavebního 
materiálu.

Jak se cítíte těsně před oficiálním 
otevřením?
Je to pro obec hodně riskantní, ale zkusíme to. 
Nemůžeme si myslet, že se nám vrátí náklady 
na rekonstrukci, které se vyšplhaly na 40 milio-
nů korun bez DPH. Musíme to ale udělat tak, 
aby investice do penzionu měla smysl, což zna-
mená držet vše na vysoké úrovni služeb i zisko-

vosti. Svou roli hrálo i to, že v okolí nemáme 
žádné kvalitní ubytování.

Jak jste to řešili prakticky? 
Založili jste „eseróčko“?
Ne, všichni jsou zatím zaměstnanci obce. Zku-
síme, jak to půjde, a s. r. o. bychom případně 
založili později. Udělat se to dá kdykoliv, zrušit 
jen těžko. Navíc u gastronomických služeb si 
říkáme, že kdyby to nešlo, můžeme tuto část 
penzionu pronajímat někomu, kdo se do toho 
pustí nezávisle na nás.

Kolik prostoru nabízí penzion 
v ubytovacích službách?
Kromě zázemí pro pracovníky zde najdete 
17 pokojů, dva jednolůžkové a zbytek pro dvě 
až čtyři osoby. Polovina jich má krásný výhled 
přímo na Čertovy skály. Zázemí doplňují také 
wellness služby a k tomu přidejte ještě re-
stauraci. Nově jsme zřídili i bistro, které bude 
přímo u vyústění budoucí cyklostezky Bevla-
va (Bečva – Vlára – Váh). Bistro je koncipová-
no tak, aby mohlo být propojeno s venkovním 

prostorem. V případě hezkého počasí při vět-
ším počtu turistů mohou návštěvníci využít 
prostor zahrádky i restaurace. Turisté jistě 
ocení venkovní posezení s výhledem na Čer-
tovy skály a rodiny s dětmi uvítají venkovní 
prostor s možností bezpečného hraní dětí. 
Cykloturisté také budou rádi, že můžou mít 
přehled o svých kolech. Naopak v období mi-
mo sezónu nebo za špatného počasí návštěv-
níků znatelně ubude a postačí vnitřní prostor 
bistra.

Zmínil jste cykloturisty, tak se musím 
zeptat, jak to vypadá s cyklostezkou 
přes Lidečko, která je další částí 
projektu Bevlava?
Sám jsem zvědav, jak s projektem zahýbe ná-
růst cen stavebních materiálů. Jen úsek přes 
Lidečko stojí 110 milionů korun, a to není cena 
po zdražení. Uvidíme, jak to celé dopadne. Cy-
klostezka je ale stěžejní projekt jak u nás, tak 
v celém regionu. Penzion je „jen“ začátek.

Rozhovor vedla Iva Šimoníková, 
manažerka SMS ČR ve Zlínském kraji

Příklad dobré praxe
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