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Pietní zóny kolem veřejných
pohřebišť skončily. 
Jak tedy ochránit pietu?

Určitě má smysl provozovat
poštu i nadále,  tvrdí starosta
Sobíňova na Vysočině.
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Milé starostky, starostové, vážení 
čtenáři našeho zpravodaje,
dovolte mi ohlédnout se na začátek letošního 
roku, kdy jsme se kvůli pokračující pandemii 
dozvěděli, že se ani letos neuskuteční oblíbená 
soutěž Vesnice roku. Právě v tomto čase by-
chom byli tradičně svědky vyhlášení celostát-
ních výsledků tohoto klání. 

stavila ani investiční výstavba a v obcích a městy-
sech se realizoval nespočet užitečných projektů, 
které přispěly k lepšímu životu na venkově.

Proč se tedy nepodělit  
s ostatními o nápady?
Díky vynikající spolupráci mezi Sdružením míst-
ních samospráv a Spolkem pro obnovu venkova 

Přijeďte se inspirovat na Vysočinu. 
V říjnu vás zveme na Venkov 2021!

Navzdory boji s epidemií se v obcích 
nezastavila investiční výstavba
Rok 2020 byl pro všechny starostky a starosty vel-
mi náročný. Museli zajistit takřka vše. Od informa-
cí o vyhlášených opatřeních proti šíření epidemie 
přes nákupy, dovoz léků, šití roušek po distribuci 
dezinfekce či ostatní služby pro své obyvatele. 
I  přes neočekávané šíření epidemie se ale neza-
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v Kraji Vysočina a starostce Heřmanova Pavle 
Chadimové se zrodila myšlenka pokusit se zpro-
středkovat sdílení dobrých nápadů z našich obcí 
a městysů všem 706 starostům a starostkám 
a také si mezi sebou trochu zasoutěžit.

Zrodila se soutěž Rok života  
v obcích Kraje Vysočina
S nápadem jsme se obrátili na vedení Kraje Vy-
sočina, které jej k naší radosti uvítalo a rádo se 
coby realizátor k projektu přidalo. Po podpisu 
smlouvy o vzájemném partnerství byla soutěž 
na světě a obce se do ní mohly začít hlásit. Mě-
ly za úkol zaslat zpracovanou videoprezentaci, 
soutěžit mohly buď v kategorii, kde pořadí ur-
čovala porota, nebo v kategorii, kde vybrala ví-
tězné obce prostřednictvím internetové anke-
ty veřejnost.

Vyhrály Křižánky!
S celkem 25 přihlášených vybrala odborná po-
rota jako nejlepší obec Křižánky, na druhém 
místě se umístila Lípa a na třetím Jiřice. V in-

ternetovém hlasování získala nejvíce hlasů 
obec Dlouhé, druhý největší počet měla Osová 
Bítýška, třetí nejlepší byla Dolní Cerekev. Kraj 
Vysočina mezi úspěšnou šestici rozdělil celkem 
240 tisíc korun.

A proč to píšu? Soutěž se podařila, měla 
úspěch. Tak věřím, že by mohla být inspirací 
i  pro ostatní obce v naší krásné zemi. Každo-
pádně se těším, že se snad už vše vrátí do nor-
málu a Ministerstvo pro místní rozvoj třeba 
v roce 2022 opět Vesnici roku vyhlásí.

Konference Venkov 2021 se koná 
ve Žďáru nad Sázavou. Přijeďte!
Rád bych se ještě jednou pozastavil nad skvěle 
fungující spoluprací mezi SMS, SPOV a Krajem 
Vysočina. Konkrétně bych chtěl zmínit konfe-
renci Venkov 2021, která se měla konat a  byla 
kompletně připravena vloni v září. Kvůli protie-
pidemickým opatřením musela být zrušena ne-
jen tehdy, ale i letos v květnu. Věřím, že nový ter-
mín už nám nic nepokazí. Proto si vás, milí ko-
legové dovoluji pozvat ve dnech 12. až 14. října 
na konferenci Venkov 2021 do Žďáru nad Sáza-

vou. Program a  následné přihlašovací údaje 
naleznete na stránkách SPOV ČR. Přijeďte ale 
nejen na konferenci, ale také poznat náš krás-
ný a zdravý kraj. 

Díky všem a šťastnou volbu!
Na závěr bych rád poděkoval všem starostkám 
a starostům za jejich nevděčnou práci, kterou 
vykonávají pro blaho svých obcí, městysů i měst. 
A za všechny starosty děkuji také těm občanům, 
kteří jejich nelehkou práci ocení. V současné 
hektické době jsou představitelé obcí zavaleni 
také narůstající administrativou a neskutečným 
množstvím kontrol dotačních projektů.

Doufám rovněž, že občané naší vlasti bu-
dou mít šťastnou ruku při vybírání zástupců do 
Parlamentu ČR a svůj hlas dají těm kandidá-
tům, kteří se zasadí o takové zákony, jež budou 
ve prospěch nás všech, a ne zájmů lobbistů.

 S úctou a pokorou v duši
 Václav Venhauer

předseda SMS ČR v Kraji Vysočina
a starosta Libice nad Doubravou

Konference Venkov 2021,
12.– 14. 10. 2021, Žďár nad Sázavou
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Větší variabilitu v rozhodování o výši daně z ne-
movitých věcí přinesl zákon č. 609/2020 Sb. Jde 
o tzv. daňový balíček narychlo schválený na 
konci minulého roku, který je známý přede-
vším tím, že citelně zasáhl do výše daňových 
příjmů obcí. Kromě toho však přinesl také pozi-
tivní změnu, po které obce již dlouho volaly.

Jak se vyznat v koeficientech?
V příslušné obecně závazné vyhlášce obec sta-
noví hned několik koeficientů. První kategorií 
jsou koeficienty pro stanovení výsledné sazby 
daně. Výchozí hodnotu koeficientu u staveb-
ních pozemků a koeficientu u staveb a jedno-
tek pro bydlení stanoví zákon o dani z nemo-
vitých věcí v sedmi kategoriích primárně na 
základě počtu obyvatel obce. Obec však ve vy-
hlášce může koeficient pro jednotlivé části 
obce zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jed-
nu až tři kategorie.

U staveb a jednotek sloužících pro podni-
kání, u staveb pro rodinnou rekreaci a u staveb 
a jednotek garáží může obec ve vyhlášce sta-
novit, že se sazba u všech těchto nemovitostí 
na území obce násobí koeficientem 1,5. 

Důležitá legislativní změna se týká tzv. 
místního koeficientu. Podle dřívější právní 
úpravy mohla obec stanovit místní koeficient 
pouze jednotně pro všechny nemovité věci na 
území obce, a to v hodnotě 2, 3, 4 nebo 5. Nově 
lze místní koeficient stanovit v rozmezí 1,1 až 5 
s přesností na jedno desetinné místo, a to buď 
pro všechny nemovité věci na území obce (ač-
koliv i to je stále možné), nebo pro nemovité 
věci na území jednotlivé části obce. Takových 
„jednotlivých částí“ přitom může být ve vyhláš-
ce vymezeno více.

Část obce je potřeba  
jednoznačně vymezit
Podle důvodové zprávy k příslušné části záko-
na č. 609/2020 Sb. lze pod pojmem „jednotlivá 
část obce“ rozumět jak katastrální území, tak 
jinou část obce vymezenou jednoznačným 
a  nezaměnitelným způsobem, a to uvedením 
názvu části obce, názvem ulice, parcelními čísly po-
zemků nebo stavbami s číslem popisným či evidenč-
ním, vždy s uvedením názvu katastrálního území, 
ve kterém se tyto nemovité věci nacházejí.

Také Generální finanční ředitelství ve svém 
metodickém pokynu doporučuje (v případě, že 
zvolená část obce neodpovídá katastrálnímu 
území) vymezit část obce buď výčtem jednotli-
vých parcelních čísel, nebo pomocí zakreslení 
v  mapě v příloze obecně závazné vyhlášky. 
Podle ředitelství naopak není vhodné vymeze-
ní přiřazením koeficientů k jednotlivým čís-
lům popisným či ulicím v obci. Zvláštní pozor-
nost je potřeba věnovat případům, kdy se stav-
ba nachází na dvou a více parcelních číslech 
v dané obci.

Přesná identifikace jednotlivé části obce, 
pro níž se stanoví místních koeficient, je každo-
pádně zcela klíčová, neboť z ní plyne výše daně 
z nemovitých věcí pro jednotlivé poplatníky. 

Na co si dát při vymezení 
části obce pozor?
Již citovaná důvodová zpráva upozorňuje, že 
k vymezení jednotlivých částí obce by měla obec 
přistupovat odpovědně a zvážit všechny pod-
mínky v dané obci, zejména specifika jednotli-
vých částí. Účelem nové právní úpravy je umožnit 
zohlednit ve výši místního koeficientu podmín-

ky konkrétního území obce, zejména polohu 
části obce, zda jde o centrální či okrajovou část 
území obce, jaká je úroveň občanské vybavenos-
ti dané lokality, dopravní obslužnost apod.

Jednotlivou částí obce, která je vymezena 
jednoznačným a nezaměnitelným způsobem, 
může být z technického pohledu i jeden jediný 
pozemek či stavba. Právní úprava koeficientu, 
ostatně jako jakákoliv jiná pasáž obecně zá-
vazných vyhlášek, však musí dodržet principy 
vyplývající ze zákonů a ústavního pořádku. Ze-
jména je potřeba upozornit, že koeficient ne-
smí být stanoven diskriminačním způsobem – 
k odlišnému režimu pro jednotlivé části obce 
tedy musí existovat určitý legitimní důvod.

Extrémním případem nepřípustné právní 
úpravy by bylo např. stanovení vyššího místního 
koeficientu na všechny nemovitosti kromě po-
zemku s domem starosty obce nebo na druhé 
straně stanovení vyššího místního koeficientu 
pouze na nemovitosti ve vlastnictví politických 
oponentů. Přípustným využitím legislativní no-
vinky může být naopak stanovení vyššího koefi-
cientu v oblasti s novostavbami nebo stanovení 
vyššího koeficientu pro pozemky a stavby užíva-
né k průmyslové činnosti.

Pozor, změnu je nutné  
provést do konce září!
Pokud vás možnost stanovení místního koefi-
cientu pouze pro část obce zaujala, ale vyhláš-
ku jste dosud nezměnili, musíte si pospíšit! 
Podle § 16a zákona o dani z nemovitých věcí 
musí obecně závazná vyhláška, která parame-
try daně nastavuje, nabýt platnosti nejpozdě-
ji do 1. října před začátkem roku, pro nějž má 
nové nastavení platit (zdaňovacím obdobím 
je u  daně z nemovitých věcí, podobně jako 
u mnoha jiných daní, kalendářní rok).

Obecně závazné vyhlášky nabývají plat-
nosti dnem vyhlášení, a tím je první den vy-
věšení zastupitelstvem schváleného znění na 
úřední desce obce. Nejpozději v září je tedy 
nutné, aby zastupitelstvo obce novou vyhlášku 
schválilo. V případě schválení na samém konci 
měsíce je pak potřeba si pohlídat i neprodlené 
vyvěšení. Do pěti dnů od nabytí platnosti (tedy 
od vyvěšení) má pak obec povinnost zaslat 
obecně závaznou vyhlášku finančnímu úřadu.

SMS ČR pomáhá, radí, informuje:
Jak na daň z nemovitých věcí?
Letošní rok přináší důležitou změnu v oblasti daně z nemovitých věcí. Obec může nově stanovit rozdílný místní 
koeficient pro jednotlivé části obce. Jak by zastupitelstvo mělo postupovat a na co je potřeba dát pozor?

Téma

Dominik Hrubý
autor je legislativní 

analytik v SMS ČR
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Pane starosto, ve vaší obci padlo rozhodnutí 
zrušit veškeré poplatky a zvednout 
dvojnásobně daň z nemovitosti. Kdy k tomu 
dojde a co vás k tomuto kroku přimělo?
Ke zvýšení daně z nemovitosti dojde od počátku 
příštího roku. Hlavním důvodem změny místní-
ho koeficientu daně z nemovitých věcí je vyrov-
nání propadu příjmové stránky obecního roz-
počtu poté, co od příštího roku dojde ke zrušení 
všech poplatků. Samozřejmě každá obec nebo 
město mají svá vlastní specifika, a proto budou 
postupovat při případném stanovení koeficien-
tu daně z nemovitosti odlišně, aby dopad na 
obyvatele byl co nejméně znatelný. 

Co konkrétně vám na novém  
odpadovém zákonu vadí?
Podle mě byl zákon přijat moc rychle. Před jeho 
schválením by měly být hotové všechny metodi-
ky a prováděcí předpisy, ale v tomto případě se 
tak nestalo. Největší problém spatřuji také v ne-
dostatku informací o konkrétních dopadech 

na jednotlivé samosprávy. Samotná myšlenka 
omezit množství odpadu ukládaného na sklád-
ky není špatná, ale vše musí být nejdříve důklad-
ně promyšleno a správně načasováno, např. jest-
li budeme mít dostatek kapacit na další zpraco-
vání a využití recyklovatelných složek odpadu.

Co tedy bude nové rozhodnutí  
znamenat pro občany Babylonu?
Nové rozhodnutí podle propočtů nezatíží fi-
nančně naše spoluobčany, kteří zde mají trvalý 
pobyt, například vícečetné rodiny dokonce 
ušetří. Nyní každý obyvatel zaplatí pouze daň 
z nemovitosti a už se nemusí starat, jestli má 
nebo nemá zaplacené poplatky. Celý systém se 
tak vlastně zjednoduší. 

Zaznamenal jste od občanů nějaké reakce?
Vše je o komunikaci. Samozřejmě, když někomu 
řeknete, že zvedáte daň, hned se čertí, ale po vy-
světlení důvodů, proč k tomuto kroku přistupuje-
me, a skutečných dopadů na jeho peněženku vět-
šinou uzná, že se nejedná o špatnou myšlenku. 

Jak to tedy obec vyjde finančně?  
Bude to mít i jiné výhody či nevýhody? 
Finančně to pro obec vyjde neutrálně. Dále už 
jsou jen samé výhody. Odpadá spousta admi-
nistrativní práce při výběru poplatků, a hlavně 
náročné vymáhání od dlužníků. Zmizí i každo-

roční vysvětlování, proč a kolik musí někteří 
spoluobčané za poplatky zaplatit. Takto ušet-
řený čas pak můžeme v naší malé obci nasmě-
rovat na důležitější práci.    

Vaše obec v loňském roce uspěla v soutěži 
zaměřené na třídění odpadů My už třídit 
umíme, která se konala v rámci Plzeňského 
kraje. Myslíte, že tento krok bude mít 
nějaký pozitivní, nebo naopak negativní 
dopad na způsob třídění v obci?  
Neobáváte se například, že občané nyní 
budou třídit méně, protože takto nebudou 
už do systému odpadů zapojeni?
Myslím si, že v oblasti třídění odpadů je velmi 
důležité mít území své obce dostatečně pokryté 
místy na odkládání tříděného odpadu. Zásadní 
je rovněž poskytnout občanům dostatečnou 
osvětu a informace, proč je důležité recyklovat, 
včetně finančních dopadů. Nepředpokládám, 
že by spoluobčané přestali spolu se zrušením 
poplatku třídit. Věřím, že lidé jsou většinou od-
povědní. Kdo řádně třídí, bude třídit i dál, nedě-
lá to kvůli poplatku, ale protože si uvědomuje, 
jak je to důležité. Bohužel nejsme ideální spo-
lečnost. I v naší obci se najdou lidé, kteří nena-
kládají s odpadem tak, jak se má. Nezbývá tedy 
nic jiného než se snažit stále dokola vysvětlovat, 
jak a hlavně proč recyklovat. Poplatky a jejich 
výše by neměly být nástrojem, jak motivovat 
občany ke třídění. I z tohoto důvodu je od příští-
ho roku rušíme.

Děkuji za rozhovor!

Rušíme všechny poplatky a zvyšujeme daň z nemovitosti! 
Vyjde to nastejno a bude méně byrokracie
Ke zvýšení daně z nemovitosti přistoupí některé obce mimo jiné i kvůli odpadovému zákonu. Třeba obec Babylon na 
Domažlicku v Plzeňském kraji, kde se rozhodli zcela zrušit všechny poplatky a nahradit je dvojnásobným zvýšením da-
ně z nemovitosti. Jak uvedl starosta Pavel Bambásek, podle výpočtů to vyjde obec nastejno, a ještě ubude byrokracie. 
I v tomto případě musí obec opatření provést v obecně závazné vyhlášce do konce září, aby mohla být od 1. října platná. 

Rozhovor

Odpad(k)ová poradna jede na max!
Od ledna, kdy jsme všem obcím, tedy i těm nečlenským, poslali veškeré zásadní materiály a podklady k „odpadovému balíčku“ a také spustili od-
pad(k)ovou poradnu, jsme se nezastavili. Kromě společných jednání s ministerstvy vnitra, financí a životního prostředí jsme vytvořili a svolali 
mikrotým pro odpady a postupně navštívili krajská setkání, na kterých jsme představili novou legislativu a řešili především nové obecně závaz-
né vyhlášky. Z dosavadní praxe víme, že cca 70 procent obcí již před novelou volilo paušální platbu za odpady a máme 
signály, že zhruba polovina obcí zvolí stejný přístup. Nemalé množství obcí se rovněž začíná přiklánět k nulovému po-
platku za odpady a odpadové hospodářství se rozhodlo financovat z daně z nemovitosti (což není způsob, který bychom 
zcela doporučovali). I přes výše uvedené řešíme v odpad(k)ové poradně, která je pro členy SMS ČR zdarma, několik dota-
zů týdně. Týkají se obecně závazných vyhlášek a řešení problematiky odpadového hospodářství. Případy jsou to velmi 
specifické, jedno ale mají společné. Samospráva se snaží odpady řešit. Ačkoliv sdílíme malé nadšení obcí z nové odpado-
vé legislativy a jsme si vědomi nutnosti změn, hodláme v maximální míře poradit v mezích toho, co „máme na stole“. 
 Za celý legislativní tým SMS ČR Jindra Tužilová

Pavel Bambásek, starosta obce Babylon

Roman Svoboda
manažer SMS ČR 

v Plzeňském kraji
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Pietní zóny kolem veřejných pohřebišť skončily. 
Jak tedy ochránit pietu? Aktuálně

Paragraf o ochranném  
pásmu už v zákoně není
Do 1. 9. 2017, kdy nabyla účinnosti novela záko-
na o pohřebnictví č. 193/2017 Sb., řešil pietní 
zónu kolem veřejných pohřebišť § 17 tohoto 
zákona. Upravoval ochranné pásmo pohřebiš-
tě, včetně náhrad za omezení činnosti v území. 
Tento paragraf byl ovšem z novelizovaného zá-
kona vypuštěn.

 
Když ještě platila ochranná pásma…
Zmiňovaný § 17 stanovoval ochranné pásmo 
okolo veřejných pohřebišť a zřizoval jej v šíři 
nejméně 100 metrů. Podle něj mohl stavební 
úřad v  ochranném pásmu zakázat nebo omezit 
provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, 
které by svým provozem ohrožovaly řádný pro-
voz veřejného pohřebiště nebo které by mohly 
ohrozit jeho důstojnost. Vlastník pozemku 
v ochranném pásmu měl nárok na náhradu za 
prokázané omezení užívání pozemku. Náklady 
spojené s technickými úpravami v ochranném 
pásmu a náklady za prokázané omezení užívá-
ní pozemku v ochranném pásmu nesl podle zá-
kona o pohřebnictví provozovatel pohřebiště, 
což je ve většině případů obec. 

Vlastníci měli  
povinnost to respektovat
Vlastníci veřejných pohřebišť měli ve vzájemné 
součinnosti s příslušným stavebním úřadem zá-
konem uloženou povinnost respektovat a ochra-
nu místům posledního odpočinku zemřelých, ve 
formě ochranného pásma, poskytnout.

Úřad ombudsmana  
s rušením zóny nesouhlasil
Že je zrušení ochranného pásma problém, po-
tvrzuje i kancelář ombudsmana, která k tomu 

obdržela řadu stížností. Marek Hanák z Kan-
celáře veřejného ochránce práv, jenž byl čle-
nem komise MMR pro přípravu novely, se zru-
šením pietní zóny nesouhlasil. „Za dobu svého 
působení v kanceláři ombudsmana jsem řešil řadu 
stížností na narušování piety a důstojnosti provo-
zu hřbitovů kvůli hluku z nočních klubů, vináren či 
jiných provozoven,“ uvedl. Veřejný ochránce 
práv tehdy v připomínkovém řízení navrhoval, 
aby ochranná pásma zůstala zachována a pro-
vozovatelům pohřebišť se stanovila dvouletá 
přechodná lhůta, ve které by museli požádat 
stavební úřad o vydání územního rozhodnutí 
o ochranném pásmu. „MMR však této zásadní 
připomínce nevyhovělo a sdělilo, že bude věc řešit 
metodicky,“ připomíná průběh někdejších jed-
nání Marek Hanák. V další fázi legislativního 
procesu pak vyjádřila výhrady ke stávajícímu 
řešení Legislativní rada vlády a na základě je-
jího vyjádření se ustanovení o  ochranných 
pásmech veřejných pohřebišť ze zákona vy-
pustilo. „Dalším z důvodů, proč se uvedené usta-
novení ze zákona o pohřebnictví raději vypustilo, 
byla i obava obcí z placení finančních náhrad za 
zákaz některých činností v území,“ dodal.

Jaké možnosti obcím zbyly?
Ochranné pásmo je podle Marka Hanáka v sou-
časnosti možné zřídit podle obecné úpravy, 
tedy podle § 83 zákona č. 183/2006 Sb., staveb-
ní zákon. Od 1. 7. 2023 jej bude možné zřídit 
podle § 218 až 220 nového stavebního zákona 
č. 283/2021 Sb. „V praxi jsme ovšem zatím nezazna-
menali případ, kdy by nějaká obec podala u stavební-
ho úřadu úspěšný návrh na zřízení ochranného pás-
ma pohřebiště,“ řekl. 

Obec může vymezit klidové plochy
Ochranu piety pohřebiště lze jistě zajistit 
i  v  rámci územního plánování tím, že obec 
v  blízkosti pohřebiště vymezí klidové plochy 
veřejné zeleně, například park, vhodně umístí 
parkoviště pro návštěvníky hřbitova, případně 
tak, že nebude v blízkosti hřbitova vymezovat 
plochy pro výrobu či skladování.

Jak se to dělá?
Podle § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, 
platí, že plochy se vymezují podle stávajícího ne-
bo požadovaného způsobu využití. Tyto plochy 
se vymezují ke stanovení územních podmínek. 
Zejména pro vzájemně se doplňující, podmiňují-
cí nebo nekolidující činnosti, pro další členění 
ploch na pozemky a pro stanovení ochrany veřej-
ných zájmů v těchto plochách, jakými jsou ochra-
na přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, 
architektonických a urbanistických hodnot.

Hasičská zbrojnice, restaurace, autoopravna či jiná rušná provozovna, to všechno jsou objekty, které často sousedí 
s místem posledního odpočinku. Obvyklé aktivity, které se v nich provozují, mohou nepříjemně narušit průběh smu-
tečních obřadů. Mohou obce takovou činnost na limitovanou dobu omezit?

Adéla Palíšková
autorka je legislativní 

analytička SMS ČR
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Určitě má smysl provozovat poštu i nadále, 
tvrdí starosta Sobíňova na Vysočině

Pane starosto, pobočku pošty Partner u vás 
provozuje obec. Jde to?
Ano jde.

Proč a kdy se vaše obec  
rozhodla poštovní služby provozovat?
V průběhu roku 2019, poté, co nám bylo ozná-
meno, že do budoucna se s poštou v Sobíňově 
nepočítá a přepážku nahradí samoobslužný 
kiosek.

Popište prosím, jak konkrétně  
to u vás funguje? 
Na naší poště pracuje bývalá zaměstnankyně 
pošty, která přešla do pracovního poměru pod 
obec. Původně pracovala na 0,6 úvazku, teď 
má úvazek celý. Zbylých 0,4 úvazku provádí 
administrativní práce pro obec. Na provoz při-
spívá Česká pošta, zbytek doplácí obec.

V čem je to u vás jiné než na běžné pobočce?
Nabízíme pouze základní služby, jakými je ode-
sílání a přijímání zásilek, platby složenek, výběr 
peněz a podobně. Ostatní služby, které nebyly 
využívané, jsme zrušili. Na popud zákazníků, 
jsme znovu obnovili drobný prodej papírenské-
ho zboží (přání k narozeninám, kondolence, po-
hledy). Provozní dobu máme upravenou tak, 
aby vyhovovala našim občanům.

Jak dnes své rozhodnutí hodnotíte? 
A co na to občané?
Po více jak roce provozu si za svým rozhodnu-
tím pevně stojím. Poštovní služby v Sobíňově 

se podařilo udržet, což oceňují občané přede-
vším z řad seniorů. Naučili se naši pobočku na-
vštěvovat i občané z okolních obcí, protože na 
rozdíl od velkých pošt se tu nemusí registrovat 
v nějakém elektronickém pořadníku, nejsou jim 
donekonečna vnucovány služby typu pojištění 
a  zakládání účtů. Naše paní poštmistrová je 
velice příjemná a ochotná s čímkoli poradit.

Je něco, co byste v tomto směru 
udělal jinak?
Asi ne.

Jak vidíte provoz pošty do budoucna?
Určitě má smysl provozovat poštu i nadále. 
Máme připravený projekt na rekonstrukci bu-

Rozhovor

Hrozí rušení poboček České pošty na venkově, pošty na venkově opět v ohrožení, malé obce se bojí rušení poštovních 
poboček… takové titulky článků známe všichni už dlouho. Sami dáváme podobné nadpisy tiskovým zprávám, kterých 
už SMS ČR vydalo za posledních mnoho let celou řadu. Jednání o poštách, jichž se pravidelně účastní i představitelé 
sdružení, jsou evergreenem. Řešení na to, jak zachovat pošty na venkově, existují. Česká pošta například pokračuje 
v projektu Pošta Partner (PP), což je systém, na který se přechází hlavně v obcích, kterým právě zrušení pošty hrozilo. 
Z velké části je přebírají pod svá křídla obecní úřady. Nahlédněme dnes do Sobíňova na Vysočině, kde provozuje poš-
tu přímo obec. Podle starosty Miloše Starého to jde. A pokud chcete poštu zachovat i ve vaší obci, neměli byste se pod-
le jeho slov podobného rozhodnutí obávat. 

dovy obecního úřadu, ve které sídlí i pobočka 
pošty Partner. I  v  tomto projektu se s poštou 
počítá. Měly by tedy vzniknout nové, příjem-
nější prostory pro zákazníky i zaměstnance.

Co byste doporučil starostům, kteří chtějí 
udržet poštovní službu v obci a jít stejnou 
nebo podobnou cestou jako vy?
Aby se nebáli takového rozhodnutí, pokud chtě-
jí poštu v obci zachovat.

Budoucnost pošt je stále v řešení
Budoucnost nejen České pošty, ale také jejích poboček a poboček pošty Partner (PP) je stále na programu nejen Pra-
covní skupiny (PS) pro služby na venkově v SMS ČR, ale i jednotlivých jednání, která zástupci sdružení a České pošty ve-
dou. Ta poslední se vztahovala ke dvěma nejzásadnějším otázkám budoucnosti poboček v obcích a rozdělení České 
pošty na dva podniky. Na právní poradnu se v srpnu obrátilo několik obcí napříč celou republikou, které v rámci vyjed-
návání s Českou poštou řešily budoucnost poboček pošty Partner, jejichž počet by se měl v příštích letech až zdvojnáso-
bit. Tam, kde o zavedení pošty Partner nemá obec zájem, hledá Česká pošta takové uchazeče, kteří by se PP ujali, a ty 
následně s obcí propojuje. SMS ČR na jednáních s Českou poštou zastupuje předseda PS pro služby na venkově Tomáš 
Dubský, jenž byl také za sdružení nominován do Komise pro transformaci České pošty. 
 Za celý legislativní tým SMS ČR

Jindra Tužilová
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Rozhovor vedla 
Marcela Syrová

manažerka SMS ČR
v Kraji Vysočina



Buďte mezi prvními
Další možností je začít už nyní s přípravou pro-
jektu pro budoucí čerpání dotací. Vyplatí se to. 
Když začnete projekt připravovat, budete mezi 
prvními, kdo o dotace požádá, a zvýšíte své 
šance na hladký průběh. Evropská unie hodlá 
v následujícím programovém období masivně 
podporovat úspory energií a čistou energetiku 
i mobilitu. Je to velká příležitost pro každou 
obec, jak tuto evropskou podporu využít. Po-
kud máte zájem, rádi vám pomůžeme vytipo-
vat, na jaké dotační tituly má vaše obec nárok, 
a budeme vám k ruce při přípravě žádosti. 

Michal Svoboda, Jakub Iran
OBEC 2030

Ministerstvo vnitra se vyjádřilo jasně. V případě 
žádostí, které ve své podstatě žádostmi ani ne-
jsou a jejichž účelem je např. upozorňovat na 
domnělá pochybení v trestních kauzách týkají-
cích se žadatelů, není důvod trvat na formálním 
postupu podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím a stačí jen jejich tzv. založení.

Ministerstvo nevylučuje ani vydání rozhod-
nutí o odmítnutí žádosti pro zneužití práva na 
informace. To je ale pro samosprávy pochopi-
telně daleko víc zatěžující než pouhé založení. 
Úvahy obsažené v komentovaném vyjádření 
jsou přesto inspirující, protože obce a města 
jsou skutečně konfrontovány s nejrůznějšími 
tazateli, kteří příslušných předpisů daleko spí-
še zneužívají, než že by je smysluplně využíva-
li, a možnost obrany vůči podobným kverulan-
tům je mimořádně důležitá. 

S novým stanoviskem  
seznámíme i kraje
Je dobře, že Ministerstvo vnitra vzalo ve svém 
aktuálním vyjádření tento negativní fenomén 
na vědomí. „Jako SMS ČR se tomuto palčivému 
problému věnujeme už dlouho. Jednou věcí je uplat-
nění práva na informace, které nelze zpochybňovat. 
Čas od času se ale objeví lavinovitě šířené nesmyslné 
dotazy, které lidem na obcích pouze komplikují ži-
vot a záslužnou práci ve prospěch rozvoje jen kom-
plikují,“ konstatuje vedoucí legislativní analy-
tička Jindra Tužilová a dodává: „Toto stanovisko 
bez přehánění vrací do aplikace příslušných předpi-
sů potřebný zdravý rozum. Sdružení místních sa-
mospráv ČR se nyní chystá oslovit krajské úřady 
a s novým stanoviskem je seznámit, aby se o ně při 
rozhodování o opravných prostředcích mohly opřít.“

V menších obcích do tisíce obyvatel vyři-
zuje celou obecní agendu nejčastěji pouze 
starosta a nejvýše dva další zaměstnanci. 
Proto jsou pro ně takové nesmyslné žádosti 
a jejich vyřizování velmi administrativně ná-
ročné. Již v  minulosti se obce s podobnými 
podáními setkaly. Známý je případ žadatele, 
který požadoval po obcích za formální chybu 
při uveřejnění poskytnuté informace finanční 
kompenzaci. I  jeho postup se však podařilo 
SMS ČR zastavit.

Nesmyslná podání patří do koše! 
Stanovisko Ministerstva vnitra uleví obcím 
zahlcovaným obtěžujícími žádostmi
Sdružení místních samospráv České republiky nabízí svým členským obcím i zajištění služeb pověřence pro ochranu 
osobních údajů. A právě právní poradna SMS ČR a pověřenci byli v poslední době konfrontováni dotazy na způsob vy-
řízení lavinově zasílaných žádostí, kterým byly nuceny čelit samosprávy napříč celou republikou. Na základě četných 
dotazů z území a z podnětu našich pověřenců vydalo Ministerstvo vnitra stanovisko, díky kterému se postavení obcí 
a měst vůči nesmyslným žádostem výrazně zlepší. 

Nacházíme se v mezidobí, kdy jsou jedny ev-
ropské dotační prostředky téměř vyčerpány 
a nových výzev je zatím vypsaných málo. I tak 
lze ale obec chytře modernizovat, snižovat vý-
daje ze energie a zároveň zlepšovat životní 
prostředí. Představujeme dvě cesty, na kterých 
vám pomůže platforma Obec 2030.

Ušetřete
První možností je instalace fotovoltaické elek-
trárny na střechu obecní budovy či výměna 
osvětlení. Obojí systémem „za KORUNU“. Není 
v tom žádný háček ani hvězdička s textem pod 
čarou. V případě fotovoltaiky ušetříte až 60 % 
nákladů za energie, nové veřejné osvětlení 
uspoří i více jak 80 % výdajů. Tímto způsobem 

Obec 2030: Pomůžeme i vaší obci

už vybudovala elektrárnu na střeše ČOV obec 
Nemile, soustavu osvětlení vyměnily Staré 
Křečany. A nejsou to jediné příklady, další rea-
lizace se již chystají. 

Nestojí vás to ani korunu
Nejlepší na tom je, že z investičního rozpočtu 
obce nevynaložíte na realizaci ani korunu. 
Elektrárnu postaví či osvětlení modernizuje na 
vlastní náklady náš partner, stejně tak je i dále 
provozuje a servisuje. Obec splácí z úspor a po 
10 až 15 letech za symbolickou cenu odkupuje 
zařízení do obecního vlastnictví. Obejdete se 
bez dotace i souvisejícího papírování. Obejde-
te se bez poletování po úřadech a shánění po-
volení.
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Lenka Matějová
koordinátorka 

služeb pověřenců



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

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

Co je úlohou správce?
Správce (obec) musí zapojit pověřence do 
všech aktivit, které mají co do činění s osobní-
mi údaji. Co si pod tím představit? Hlavně 
musí (ano, opravdu je to výslovně stanovená 
povinnost v čl. 38 odst. 1 ON) informovat po-
věřence o jednotlivých procesech, které pro-
bíhají v organizaci, včetně zamýšlených no-
vých činností, ve kterých se zpracovávají 
osobní údaje. Musí pravdivě a úplně informo-
vat pověřence, jak s osobními údaji nakládá. 
Ale nejen následně! Má výslovnou povinnost 
projednat s  ním každý nový nápad, který se 
osobních údajů týká. ON doslova uvádí, že 
pověřence „náležitě a včas zapojí do veškerých 
záležitostí souvisejících s ochranou osobních úda-
jů”. Například může jít jen o nápad na insta-
laci nové kamery, zakoupení zamykacího sys-
tému na osobně přidělené čipy anebo uspo-

řádání ankety mezi občany a zveřejnění 
výsledků. Jedině tak může pověřenec s re-
spektováním výše uvedených pravidel už od 
počátku doporučit nejlepší postup pro řešení 
problému a pomůže tak správci vyhnut se bu-
doucím problémům.

Co správce nesmí?
Správce ovšem nesmí vydávat pověřenci poky-
ny, jak danou záležitost řešit, například na něj 
tlačit, jakého výsledku má při posouzení a ná-
vrhu řešení dosáhnout, jak šetřit stížnost nebo 
zda konzultovat dozorový úřad. Dále nesmí 
chtít po pověřenci, aby přijal určité stanovisko 
k záležitosti související s právním předpisem 
týkajícím se ochrany údajů, například konkrét-
ní výklad daného právního předpisu ve pro-
spěch zamýšleného řešení problému ze strany 
správce.

I banální problém může  
vyústit v pokutu
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, sice upustil od správního trestání vůči 
orgánům veřejné moci, to ale platí jen o delik-
tech na poli ON. Česká právní úprava ovšem 
zná situace, kdy lze obec či školu potrestat pod-
le jiných právních předpisů, a zejména se mo-
hou efektivně bránit sami dotčení lidé.

Typicky může dojít k soukromoprávnímu 
sporu, kdy se poškozený – občan, zákonný zá-
stupce dítěte, dožaduje náhrady nemajetkové 
újmy například na základě úniku dat nespráv-
ným úředním postupem nebo neoprávněným 
zveřejněním. Pro soud by pak představovalo 
nesplnění povinností podle ON (např. správce 
nekonzultoval s pověřencem, nerespektoval 
jeho doporučení) hrubou nedbalost spojenou 
s výkonem funkce. To může znamenat příklon 
soudu k vyšší náhradě újmy.

Neoprávněné nakládání s osobními 
údaji jako nedbalostní trestný čin?
Trestní zákoník pak v § 180 definuje neopráv-
něné nakládání s osobními údaji jako nedba-
lostní trestný čin, kdy není nutné dokazovat 
úmysl. Podmínkou je způsobení vážné újmy na 
právech nebo oprávněných zájmech osoby...

Něco tu chybí? Ano, chybí. Celý text ale snadno 
najdete na našich webových stránkách na ad-
rese http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne. 

Dobrý pověřenec není policajt, ale chytrá navigace
Ačkoliv Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zavedlo funkci pověřence pro ochranu osobních 
údajů, úlohou pověřence je pouze metodická pomoc, tvorba doporučení a kontrola souladu zpracování 
osobních údajů s pravidly na jejich ochranu. Konečná odpovědnost za správné zpracování zůstává na správci. V minulém 
čísle jsme podrobně definovali úkoly pověřence, v následujícím textu se dočtete, jakou roli hraje při zpracování správce, 
jaké jsou jeho povinnosti a co obci hrozí, pokud nebude dodržovat předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů. 

Lenka Matějová
koordinátorka 

služeb pověřenců

2. díl
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Jakub Iran
koordinátor projektu
Autorská práva jednoduše
autorskaprava@sms-sluzby.cz

Dotované veřejné zakázky? 
Jejich zadání nemusí být strašákem
Při zadávání zakázek malého rozsahu jsou zadavatelé povinni řídit se zákonnými předpisy a v případě, že jimi dispo-
nují, také interním předpisem (směrnicí) pro zadávání zakázek malého rozsahu. V případě dotovaných veřejných za-
kázek poskytovatel nezřídka stanoví i další pravidla pro jejich zadání. Jaké povinnosti to jsou a čemu by měl zadava-
tel obzvlášť věnovat pozornost? Připomeňme si to nejzásadnější.

I když teprve končí léto, řada z vás už se na nás obrací s dotazy na tradiční 
vánoční trhy. Nejčastěji se ptáte, zda lze na jejich uspořádání využít licenci. 
Tady je odpověď.

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu, tedy 
zakázky jejíž hodnota nepřesáhne 6 milionů Kč 
bez DPH, hovoříme-li o stavebních pracích, re-
spektive 2 miliony Kč bez DPH v případě dodá-
vek a služeb, je zadavatel povinen řídit se vy-
branými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to ze-
jména ustanovením § 6, kde jsou shrnuty zá-
kladní zásady zadávání, či ustanoveními zakot-
vujícími povinnost uveřejnit smlouvu na veřej-
nou zakázku a skutečně uhrazenou cenu (ust. 
§ 219 ZZVZ). Druhým předpisem je pak obecní 
směrnice, kterou si obec sama a dobrovolně 
upravuje interní postupy pro zadávání zakázek 
malého rozsahu, zejména způsob jejího zadá-
ní a finanční limity pro konkrétní postup.

U dotovaných veřejných zakázek 
jsou i další pravidla
V případě dotovaných veřejných zakázek sta-
noví poskytovatel dotace často i další pravidla, 
jimiž je zadavatel povinen se řídit. Ta se liší 
podle poskytovatele dotace a v některých pří-
padech také konkrétního dotačního titulu. Za-
tímco u dotací, které obcím poskytují kraje, 
zpravidla žádné povinnosti nad rámec ZZVZ 
nenalezneme (anebo jen velmi jednoduché), 
jinak je tomu u tzv. evropských dotací. Každý 
z nás, kdo se setkal se zkratkami IROP či OPŽP, 
jistě ví, že takoví poskytovatelé dotací velmi 
detailně upravují celý proces zadání zakázky, 
a  to prostřednictvím závazných pokynů. Dů-

sledkem nedodržení těchto pravidel pak může 
být stanovení finančních oprav neboli krácení 
dotace, jež se pohybuje v rozmezí 1 až 100 %.

Na co si dát pozor? 
Zásadním krokem je přesvědčit se, že máte ja-
kožto zadavatel pravidla k dispozici v plném 
a aktuálním znění. V některých případech jsou 
přímo součástí rozhodnutí o přidělení dotace, 
jindy se jedná o rozsáhlý dokument označený 
jako pokyn, závazný či metodický pokyn do-
stupný na webu konkrétního poskytovatele.

Tip: Kromě závazných pokynů poskytovatelé dota-
cí vydávají upozornění na časté chyby, kterých se 
veřejní zadavatelé nejčastěji dopouštějí.

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

Pro metodickou podporu či kompletní admi-
nistraci výběrových a  zadávacích řízení nás 
kontaktujte na e-mailu: eliska.klouckova@
sms-sluzby.cz

Eliška Kloučková
administrátorka 

veřejných zakázek

Autorská práva jednoduše:
Vánoční trhy – jak se na ně připravit?

Ano, licenci lze využít, ale…
Pokud v rámci vánočních trhů (resp. jakýchko-
liv trhů, které v obci pořádáte, nemusí se jed-
nat jen o ty vánoční) hraje hudba nebo vystu-
puje živá kapela, je potřeba si zajistit licenci na 
danou akci. 

Proto si u nás můžete pořídit Licenci na sa-
mostatnou akci (tedy nad rámec licenčního 
balíčku). Ptáte se, proč mimo licenční balíček? 
V průběhu trhů dochází k prodeji zboží, které 
nabízejí stánkaři, a hudba je využita pro navo-

Licence na akci s živou hudbou 
nebo Licence na trhy? 
Kterou vybrat?
Licence na trhy, kterou si můžete zakoupit nad 
rámec licenčního balíčku, je určena pro far-
mářský, vánoční, velikonoční nebo podobný 
trh. Ten může být ozvučen centrálně jako celé 
tržiště nebo mohou být individuálně ozvučené 
jednotlivé stánky. Sazba je za celou dobu trvá-
ní trhu. Licence však nezahrnuje živou hudeb-
ní produkci – koncert. Pokud by se v rámci trhů 
konal koncert, je nutné využít i Licenci na akci 
s živou hudbou, kterou 
máte standardně v li-
cenčním balíčku.
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zení atmosféry. Proto mají kolektivní správci 
na trhy jako takové extra cenu.

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


Je tomu přesně rok, co SMS-služby s.r.o. završily v rámci celé republiky 
sérii školení zaměřených na webové stránky obcí. Tím však pouť obec-
ními weby zdaleka neskončila. Připravili jsme pro vás na základě boha-
tých zkušeností, které jsme v týmu SMS-služeb získali kontrolou něko-
lik stovek obecních webů, novou službu nazvanou Audit webových 
stránek a konzultace při výstavbě webových stránek. 

Webové stránky patří bezpochyby mezi zásadní komunikační ná-
stroje obce s občany. Postačí to i vám jako hlavní důvod k tomu mít 
webové stránky ve vyhovujícím stavu? 

V rámci služby s vámi projdeme nejen požadavky přístupnosti webo-
vých stránek, ale také obsahové náležitosti vašeho webu. 

Chcete-li se dozvědět víc, kontaktuje nás na 
adrese webovky@sms-sluzby.cz.

Michal Hinda
garant projektu

Kontrola přístupnosti
webových stránek

Dotaz: Rádi bychom v naší obci vybudovali kanalizaci a ČOV. Existu-
jí na tento záměr nějaké dotační zdroje?

Odpověď: Projekty zaměřené na rekonstrukce a výstavby kanaliza-
cí včetně ČOV podporuje Operační program Životní prostředí 
a program Ministerstva zemědělství Podpora výstavby a technic-
kého zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací.

Dotaz: Rádi bychom v naší obci vybudovali nový chodník. Existují 
na tento záměr nějaké dotační zdroje?

Odpověď: Projekty zaměřené na vybudování chodníků bude mož-
né podpořit z Integrovaného regionálního operačního programu 
2021–2027. Na chodníky, jejich výstavbu, rekonstrukci nebo úpravy 
se také zaměřuje program Státního fondu dopravní infrastruktury 
s názvem Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků.

Luděk Beneš & Ondřej Štach
dotační specialisté

dotace@smscr.cz

Střípky z dotační poradny aneb obce se ptají
a my odpovídáme

Jaké jsou nejčastější chyby při přípravě
strategických plánů?
Strategický plán není na rozdíl od územního plánu svázán procedurálními zákonnými povinnostmi. Jeho provedení 
se mnohdy velmi liší. Chybu je možné udělat např. už tím, že se příliš mnoho sil věnuje analýze, která však nepřináší 
tolik potřebnou intepretaci informací. Za chybu je možné považovat i nedostatečné zapojení místních občanů (často 
je naprosto opomenuto v případě zpracování plánu „na klíč“ externí firmou), dále např. neschopnost komunikace 
zpracovatele s aktéry nebo nezohlednění finančních možností obce, a tedy nereálnost návrhu a neschopnost budou-
cího plnění stanovených cílů.

Pozor na analytickou část
Ačkoli si mnozí zpracovatelé připadají při tvor-
bě analytické části pevní v kramflecích, právě 
zde obvykle vznikají nenávratné a zásadní chy-
by. Kvalitní analýza totiž tvoří podhoubí pro 
následný návrh nových opatření. Pokud však 
nejsou objektivně identifikovány opravdové 
problémy obce, veškerá navržená opatření 
jsou pak založená spíše na subjektivním po-
hledu. V analytické části tak často úplně chybí 
přehled příjmů a výdajů obce, aktuální silné 
a slabé stránky nebývají doplněny budoucími 
příležitostmi a hrozbami a jednotlivá témata 
postrádají propojení. Důležitá je také forma 
výstupu, když záleží především na schopnos-
tech stručně vyjádřit podstatné věci.

Nezapomeňte zapojit veřejnost
V etapě, kde se již pracuje s návrhem nových 
opatření, je zásadní zapojení veřejnosti. Právě 
neznalost metod práce s veřejností bývá zá-
sadním nedostatkem, kvůli kterému se mnoh-
dy veškerá komunikace s veřejností úplně po-
mine. V rámci návrhové části je rovněž nutné 
sladění navrhovaných opatření s možnostmi 
územního plánu obce a dalšími koncepčními 
dokumenty (zejména krajskými, ale např. také 

Služby a jejich služby.
Znáte novou službu
audit webových stránek?
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v rámci ORP či dokumenty na národní úrovni). 
V této fázi se pak často úplně zapomene na to, 
že se tvořila analytická část a navrhovaná opat-
ření tak ani nemohou být přímou reakcí na 
identifikované objektivní problémy.

Nejtěžší je implementační část
Nejtěžší a v některých strategických plánech 
úplně opomíjenou částí je část implementač-
ní. Mnohdy bývá také zaměňována za kapitolu 
věnovanou pouze financování. V takovém pří-
padě ale např. chybí jednoznačně definovaná 
odpovědnost za realizaci jednotlivých opat-

ření (i v menších obcích se vyskytují projekty, 
které nejsou v gesci samotné obce) nebo for-
ma hodnocení úspěšnosti plánu. Kvalitní im-
plementační část by pak měla tvořit alespoň 
čtvrtinu celkového rozsahu výsledného doku-
mentu, v  praxi ovšem dosahuje sotva jedné 
desetiny.

Marek Komárek
koordinátor

strategického 
plánování



Všechovice: Pokud dojdou peníze či materiál, 
dvě střechy budou muset počkat
Růst cen stavebních materiálů dohnal i Všechovice. Tam se promítl do in-
vestic, které už obec započala. Nejnákladnější akcí letošního roku je i v té-
to obci rekonstrukce kulturního domu. Včetně nástavby by měla „spolk-
nout“ 36 milionů korun. „Je to zakázka na šestnáct měsíců a zahájili jsme ji le-
tos v květnu. Zatím se daří dodržovat termíny, ale ceny rostou a materiál není,“ 
potvrdil zkušenosti svých kolegů starosta Radovan Mikuš. Další význam-
nou letošní investicí je ve Všechovicích rekonstrukce střech základní školy. 
Je vypočítána na 10,3 milionu korun. „Zakázka byla vysoutěžena v dubnu, od 
té doby ceny např. řeziva poskočily o 100 procent. Zatím se pracuje, ale firma mu-
sí sama posoudit, kam až může zajít, aby to pro ni nebylo likvidační,“ uvedl sta-
rosta. Podle něj se dá akce rozfázovat. Z pěti pavilonů se mohou střechy 
na dvou z nich odsunout až na příští rok. „Tím by se dalo předejít možným 
problémům. Hledáme zkrátka cesty z obou stran,“ uzavřel Mikuš. 

Ještě před zdražováním se Všechovicím podařilo dokončit průtah ob-
cí, opravu stávajících chodníků i výstavbu nových a vybudování parkoviš-
tě, to vše za cca 17 milionů korun. Dalších sedm milionů stálo nové výleti-
ště, které rostlo ve sportovním areálu od loňského listopadu a nyní už 
slouží veřejnosti. Přes dva miliony korun stály stavební úpravy v počíta-
čové učebně školy, na nichž se růst cen také nestihl projevit. Nyní však 
bude muset být dovybavena počítači a nábytkem, které také podražili. 
I na dětském hřišti zanechal covid stopu. Vloni do něj obec investovala 
800 tisíc korun, nakoupila nový inventář, ale k instalaci už nedošlo, neboť 
firma byla v karanténě. Děti si tam mohly pohrát až letos na jaře.

Kateřina Kapková
manažerka SMS ČR v Olomouckém kraji

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

Milí čtenáři. V seriálu Co nás pálí představujeme témata, která momentálně řeší samosprávy ve svých regionech.

Olomoucký kraj

Stavební materiál podražil nebo není.  
Obce na Hranicku však nekapitulují 
a nacházejí řešení
Raketový růst cen stavebního materiálu nebo jeho nedostatek poci-
ťují letos i obce. Mnohé stojí před nelehkým rozhodnutím: pouštět se 
do milionové investiční akce i za cenu zadlužení? Jejich dilema je o to 
složitější, že zakázky jsou často štědře finančně podpořeny státem. 
„Taková příležitost už se nemusí příště vyskytnout,“ zaznívá z úst staros-
tů na adresu dotací. Situace na trhu s materiálem je však komplikova-
ná také pro stavební firmy. Některé se raději rozhodnou od zakázky 
ustoupit a zaplatit pokutu za nedodržení smlouvy. 

Malhotice: Nabídnutá a vysoutěžená cena 
se lišila o tři sta tisíc korun
V Malhoticích letos získali příslib dotace od MMR, a tak se rozhodli pus-
tit do rekonstrukce kulturního domu. Pořídí mu novou střechu i zatep-
lení, původní hliníkovou elektroinstalaci nahradí vhodnější, výměny se 
dočkají i rozvody topení, včetně kotle. V plánu je rovněž nové osvětlení, 
akustika, odvlhčení zdiva a oprava zázemí. Původně měly stát tyto prá-
ce 4,541 milionu korun bez DPH. Vysoutěžená cena, která byla nejnižší, 
se však vyšplhala na 4,847 milionu. „A to ještě nevíme, jaké budou vícená-
klady,“ podotkl starosta Josef Voldán.

Oslovili jsme pět stavebních firem…
Jeho obec oslovila pět stavebních firem. Dvě na poptávku vůbec nerea-
govaly a do soutěže se přihlásily jen tři. „Situace je momentálně taková, že 
firmy mají obavy, aby dokázaly splnit smluvní podmínky. Buď hrozí, že nestih-
nou časovou lhůtu, protože neseženou potřebný materiál. Nebo ho seženou, ale 
za mnohem vyšší cenu, než s jakou počítali a k jaké se smluvně zavázali,“ vy-
světlil Voldán a dodal: „Není výjimkou, že firma raději od smlouvy odstoupí 
a zaplatí smluvní pokutu, než by na zakázce prodělala a zadělala si na exis-
tenční problémy.“ Malhotice však se stavební firmou smlouvu podepsaly. 
I za cenu, že si budou muset vzít úvěr. „Zatím to ale není potřeba,“ uzavřel 
starosta.

Rakov: Firma už brala do zaječích, 
ale nakonec se s obcí dohodla
Také v Rakově se přes prázdniny pustili do opravy multifunkčního do-
mu, ve kterém sídlí obecní úřad a kulturní sál. Z MMR se mohou těšit 
na dotaci, která činí přes tři miliony korun. Podle předběžné kalkulace 
jim měla pokrýt 70 procent celkových nákladů. Zdražování v důsledku 
covidové pandemie však za touto rovnicí nakreslilo otazník. „Měď, kte-
rou chceme použít na nové elektrické rozvody, podražila o 15 až 20 procent. 
Železo vystoupalo nahoru až o 40 procent a odhlučňovací OSB desky dokon-
ce o 180 procent. A navíc jsou teď nedostatkovým zbožím,“ popsal situaci na 
trhu se stavebním materiálem starosta Rakova Vojtěch Skácel. I jemu 
firma navrhla, že od podepsané smlouvy odstoupí a raději zaplatí pe-
nále. Kromě rostoucích cen jí totiž svazují ruce i stále delší termíny 
dodávek materiálu. „Nakonec jsme se ale dohodli, že firma svou nabídku 
upraví podle aktuálních cen a my ten vzniklý rozdíl pokryjeme z rezervy, co 
jsme si vytvořili, nebo z kontokorentu,“ nastínil řešení Skácel. Momentál-
ně je rozdíl mezi smluvní a aktuální cenou cca 400 tisíc korun. Celkem 
by oprava obecního domu měla stát – podle původních předpokladů – 
čtyři miliony vč. DPH.

Zlínský a Olomoucký kraj

Seminář ve Vítonicích k pozemkovým 
úpravám nadchl účastníky ze dvou krajů
Věcná břemena, síťování soukromých pozemků či nakládání s pozemky 
v majetku státu. Tato témata tvořila atraktivní program semináře Ná-
pady a aktuality pro rozvoj našeho venkova, který se konal 7. září v Kul-
turním domě ve Vítonicích, obci na rozhraní Zlínského a Olomouckého 
kraje. Starostů, pro které byla akce určena, dorazilo téměř 80. „Účast by-
la velmi slušná, přisuzujeme to dobře vybranému tématu,“ zhodnotily orga-
nizátorky Iva Šimoníková a Kateřina Kapková, manažerky SMS ČR Zlín-
ského a Olomouckého kraje. Akci pořádaly ve spolupráci s vítonickou 
starostkou Ladislavou Hradilíkovou a projektovou manažerkou SZIF 
Markétou Bezouškovou. 

K nejtřaskavějším tématům patřila hned zrána prezentace společ-
nosti ČEZ distribuce k věcným břemenům, následovala věcná diskuse. 
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„Zapotil jsem se při odpovědích, ale společná komunikace je nesmírně důležitá. 
Cením si také slušné debaty. Jinde na nás starostové bývají daleko ostřejší,“ po-
dotkl Milan Černý z ČEZ distribuce. Dalším sledovaným tématem bylo 
nakládání s majetkem a pozemkové úpravy, jež přijeli představit ředite-
lé obou krajských poboček Státního pozemkového úřadu, Mlada Augu-
stinová ze Zlína a Roman Brnčal z Olomouce. Na přetřes přišly také plá-
nované pozemkové úpravy v souvislosti se stavbou přehrady Skalička 
(Olomoucký kraj) a vodní nádrže Vlachovice (Zlínský kraj). 

Smršť názorů nastala po posledním příspěvku, který si vzal na sta-
rost Oldřich Vávra, místopředseda SMS ČR ve Zlínském kraji a starosta 
slováckých Tupes. Mluvil o síťování soukromých pozemků, což řeší té-
měř každá obec v ČR. „Děkuji, že se tímto tématem zabýváte, a doufám, že 
v tom budete pokračovat,“ poděkovala na závěr členka olomouckého kraj-
ského předsednictva Jarmila Stawaritschová, která je zároveň starost-
kou Čelechovic na Hané. „Jsem ráda, že ústřední téma semináře – pozemko-
vé úpravy – vzešlo z jednání zlínského předsednictva. Ukázalo se, že starosty 
opravdu zajímá a trápí, tak-
že ,pozemkovky‘ budeme ur-
čitě dál řešit,“ ujistila Eliška 
Olšáková, krajská předsed-
kyně SMS ČR ve Zlínském 
kraji a starostka Valašských 
Klobouk.

Iva Šimoníková a Kateřina Kapková
manažerky SMS ČR ve Zlínském a Olomouckém kraji

V Hořiněvsi mají novou naučnou stezku 
s interaktivními prvky
Hořiněvský les s přírodní rezervací Hořiněvská bažantnice je zase 
o  něco blíž dětem i dospělým. To díky nové naučné stezce, kterou 
vybudovala obec Hořiněves ve spolupráci s MAS Společná CIDLINA 
a MAS Hradecký venkov v rámci projektu Krajina je naše zrcadlo. 

Naučnou stezku najdete v Hořiněvsi, která leží cca 15 km od Hradce 
Králové směrem na Hořice. Tvoří ji ilustrované a rýmované naučné ta-
bule a spousta interaktivních prvků. Návštěvníky čeká deset stanovišť, 
která seznamují se životem v okolní přírodě. Průvodci jsou dvě komik-
sové postavy, Pavlík, ten, co se od mobilu neodlepí, pořád u kompu jen 
dřepí, a prostořeká dlouhovlasá Kačka, Pavlíkova spolužačka. Stezka 
začíná u Sokolovny v  areálu TJ Sokol Hořiněves, končí u obnoveného 
ovocného sadu u nové zástavby Na Špuku. Mi-
nimální délka měří 1,5 km, maximální 2 km. Na 
obecním úřadě si můžete vyzvednout pracovní 
listy. Pro skupiny z mateřských či základních 
škol lze domluvit i doprovod přírodovědce.

Zdroj: www.horineves.cz

Královéhradecký kraj

Gabriela Dvořáková
manažerka SMS ČR v Královéhradeckém kraji

Jihomoravský kraj

Centrum pro cizince nabízí 
jihomoravským obcím pomoc s integrací 
Většina jihomoravských obcí, ve kterých žijí lidé jiných národností, ne-
má s integrací cizinců žádný velký problém. Vyplynulo to z dotazníkové-
ho šetření, které se uskutečnilo v srpnu. Dotazníky, ze kterých vyšlo také 
najevo, že se jedná především o národnosti ukrajinské, vietnamské či 
bulharské, zaslala obcím krajská manažerka SMS ČR. 

„Jsou to lidé, kteří k nám přišli za prací a nemají sebemenší problém při-
způsobit se našim podmínkám,“ uvádějí oslovení starostové. SMS ČR na 
jihu Moravy přesto obdrželo z krajského úřadu 
nabídku pomoci pro případ, že by některá obec 
s problematikou bojovala. „Mezi největší problé-
my může patřit neznalost českého jazyka, a  to je 
problém, se kterým bychom mohli pomoci,“ uved-
la vedoucí centra pro cizince JMK Lenka Herčí-
ková.

Blanka Březinová
manažerka SMS ČR v Jihomoravském kraji
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V kraji ožije další regionální železniční trať 
– chystá se obnova Kozí dráhy!
Pravidelná osobní doprava nejezdí na přibližně čtyřicetikilometrové 
trati z Děčína do Oldřichova u Duchcova už od roku 2007. Dlouhé roky 
se zdál být osud této regionální železnice zpečetěn – obzvlášť, když se 
začaly stále častěji objevovat názory na její přeměnu v cyklostezku. 
V srpnu ale Centrální komise Ministerstva dopravy podpořila částeč-
nou obnovu této trati, konkrétně mezi Děčínem a Telnicí. 

Přitom ještě letos v dubnu vynesla stejná komise opačné doporučení. 
Dle aktuálního vyjádření Správy železnic (SŽ) by mohla oprava začít už 
v průběhu září, dokončena by měla být v řádu týdnů a cena za její opravu 
by se měla pohybovat okolo 50 milionů Kč. Obnovu této trati vítá nejen Ús-
tecký kraj, ale také starostové v jejím bezprostředním okolí, kteří v průbě-
hu jara napsali mj. dopis přímo ministru Havlíčko-
vi. Dle slov náměstka hejtmana pro cestovní ruch 
Jiřího Řeháka počty cestujících na podobných tra-
tích s potenciálem pro cestovní ruch neklesají, ba 
mnohde i stoupají. Kraj tak bude v případě zpro-
voznění jednat o zajištění provozu až na dobu šes-
ti let se zkušební dobou jednoho roku.

Poskytovatelům sociálních zařízení 
na jihu Čech končí noční můra
Poskytovatelé sociálních zařízení se každoročně stresují, jak zajistit na 
začátek roku finanční prostředky na svůj provoz. O dotaci na poskyto-
vání sociálních služeb si pravidelně žádají na podzim u Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Administrativa spojená s vyřízením dotací ale 
zapříčiňuje, že se nezbytně nutné peníze dostanou do organizací až 
v březnu. S obavami o existenci bude od nynějška konec, poskytovate-
lům pomůže kraj. 

Kraj se rozhodl situaci řešit a umožní poskytovatelům sociálních 
služeb bezúročnou půjčku na fixní náklady, což jsou například mzdy 
a  platby za energie. Jakmile tuto půjčku schválí zastupitelstvo, kraj 
uvolní ze svého rozpočtu 50 milionů korun. Tento krok v kraji zajistí fi-
nanční stabilitu sociálních služeb. „Už se tedy ne-
stane, aby se sociální služby ocitly na začátku roku 
zcela bez prostředků,“ zdůvodnila potřebnost ře-
šení náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová a do-
dala: „Primárním úkolem poskytovatelů těchto za-
řízení je péče o klienty, která je velmi náročná, a ne 
shánění peněz na nezbytné výdaje.“ 

Se zadáním do Informačního systému 
projektových záměrů pomůže 
krajská manažerka 
Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo Informační systém projekto-
vých záměrů (ISPZ), který bude centrálním místem pro průběžný 
sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky 
a stane se tak jednou velkou základnou pro projekty Národního in-
vestičního plánu, ale i projekty menšího rázu. Prostřednictvím těch-
to dat dojde také k efektivnějšímu zacílení dotačních titulů. Infor-
mační systém na stránkách www.projektovezamery.cz je primárně 
určen pro sběr projektových záměrů obcí, krajů a jimi zřizovaných or-
ganizací či orgánů státní správy aj. 

Obce, města, kraje a další subjekty jsou opakovaně dotazovány růz-
nými orgány veřejné správy na své priority, plány a připravené projekty. 
Sesbírané údaje obvykle nebývají systematicky zpracovány a zanalyzo-
vány, výsledky se nezveřejňují a mnohdy není potřeba sběru informací 
ani náležitě odůvodněna. Velmi často nedochází ke sdílení sesbíraných 
dat mezi jednotlivými institucemi. 

Díky systému má vzniknout jednotný a přehledný informační sys-
tém pro dlouhodobý sběr a průběžnou správu projektových záměrů. 
Záměrem je snížit byrokratickou zátěž a přinesení kvalitních a jednot-
ných dat. Tyto aktuální informace by také měly sloužit pro tvorbu strate-
gií, analýz i nastavení cílů regionální a dotační politiky. Na úrovni krajů 
systém umožňuje přístup k jednotlivým projektovým záměrům ze své-
ho území a jejich správě. Kraje tak na základě dat mohou lépe sledovat 
potřeby území, sestavit strategické plány, nastavit krajskou dotační po-
litiku či zpracovat regionální akční plány.

V Kraji Vysočina se mohou obce obrátit na 
krajskou manažerku SMS ČR Marcelu Syrovou, 
domluvit se s ní na osobní návštěvě či online 
pomoci při zadávání do systému (e-mail: 
syrova@smscr.cz, tel. 731 679 333).

Marcela Syrová
krajská manažerka SMS ČR v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina

Jihočeský kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

V obci Šimonovice postavili 
zbrusu novou školku
V Šimonovicích se po dlouhých letech konečně dočkali mateřské škol-
ky, která zde dosud nebyla. Už bylo na čase. Počet trvale žijících obyva-
tel za posledních sedm let vzrostl o zhruba 400, aktuálně jich zde žije 
1329. 

Postavení zbrusu nové mateřské školy přišlo na 51,4 milionu korun. 
Dotaci ve výši 35,8 milionu získala obec od Ministerstva pro místní roz-
voj. „Jedná se tak o největší investici v historii obce,“ uvedla starostka Šimo-
novic Leona Vránová. Školka má kapacitu pro 63 dětí ve věku od dvou 
do šesti let. Rozděleny budou do tří oddělení. První oddělení, takzvané 
jesličky, je určeno pro maximálně 15 dětí od dvou do tří let, v dalších 
dvou bude po 24 dětech od tří do šesti let. Součástí stavby je i společná 
herna, která má mimo otevírací dobu školky 
sloužit také pro veřejnost. „Je vhodná pro obecní 
aktivity, ať již besídky, loutková představení nebo 
připravovaný záměr pravidelných kondičních cviče-
ní pro dospělé v podvečerních či večerních hodinách, 
jógu pro děti a rodiče. Také proto má tato místnost 
svůj vlastní vstup,“ dodala starostka.

Milada Vopálková
manažerka SMS ČR v Jihočeském kraji

Petra Černá
manažerka SMS ČR v Libereckém kraji

Marek Komárek
manažer SMS ČR v Ústeckém kraji
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Právě na těchto zámcích se ve čtvrtek 2. a pátek 3. září konaly vzděláva-
cí semináře o veřejných zakázkách a dotacích. Oblast veřejných zaká-
zek a nejčastějších chyb během zadávání představily Eliška Kloučková 
s Lenkou Albertovou. Druhá polovina programu patřila dotačním mož-
nostem pro obce a města, s nimiž starosty se-
známila Martina Kurzová. Obě školení se usku-
tečnila v přátelském duchu a ukončena byla 
společnou prohlídkou zámeckých areálů. Podě-
kování patří všem zúčastněným za jejich vůli 
diskutovat nad danými tématy i za projevený 
zájem o naše služby.

Starostové si na konci turistické sezóny 
předávali své zkušenosti
Starostové ze čtyř krajů se sešli v obci Nečtiny u společného stolu, kde 
probíhala odborná stáž na téma cestovní ruch v malých obcích. Kromě 
přednášek se konečně osobně a bez online kamer účastnili prohlídky 
malebné obce, která má cestovnímu i kulturnímu ruchu rozhodně co na-
bídnout. A protože bylo co obdivovat, o čem hovořit, čím se inspirovat, 
a dokonce i co ochutnávat, protáhl se program na celý den. „Děkuji všem, 
kteří dorazili a již nyní se těším na další setkání. Speciální poděkování za vydaře-
ný den patří starostovi Jiřímu Křemenákovi. Děkujeme za to, jaký jste průvodce, 
starosta i člověk,“ vzkazuje do Netčin krajský manažer Roman Svoboda.

Plzeňský a Karlovarský kraj

Starostové obsadili dva zámky
Trefnější titulek snad již nelze napsat, neboť tento přesně odráží sku-
tečnost plných zámeckých sálů v Hrádku u Sušice i ve Svojšíně. A proč 
se tam vlastně starostové na začátku září dostavili?

Starostové si to rozdali na turnaji SMS ČR
První sportovní klání SMS ČR v Pardubickém kraji uspořádal pro členy 
sdružení krajský předseda a starosta obce Dříteč Jozef Petrenec spolu 
s krajským předsedou Spolku pro obnovu venkova ČR a starostou obce 
Horní Ředice Jiřím Koslem. Spolupráce obou organizací funguje v Par-
dubickém kraji již dlouhou dobu a konání srp-
nového tenisového turnaje ve čtyřhře to jasně 
potvrdilo. „Turnaje v Horních Ředicích nedaleko Par-
dubic se zúčastnilo pět dvojic. Je to zatím první spor-
tovní akce, kterou jsme uspořádali, a věřím, že nebu-
de poslední. Třeba z toho vznikne i nová tradice,“ 
zhodnotil akci Jozef Petrenec.

Pardubický kraj

Kristýna Vodrážková
manažerka SMS ČR v Pardubickém kraji

Roman Svoboda
manažer SMS ČR v Plzeňském a Karlovarském kraji
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Paní starostko, jakou historii mají ve 
vaší městské části dobrovolní hasiči? 
Dlouhou. Píše se v zásadě od konce 19. století. 
Tato jednotka funguje nepřetržitě až dodnes. 
Milníkem v historii našich dobrovolných hasi-
čů jsou 50. léta, kdy si svépomocí postavili 
vlastní hasičárnu. Nicméně od 70. let byla tato 
hasičárna půjčena profesionálům. Od té doby 
se naši hasiči tísnili v kůlně na dvorku. 

Nyní je vše naštěstí jinak. Společně s 
náměstkem primátora a předsedou 
SMS ČR pro Prahu Petrem Hlubučkem 
jste v červnu slavnostně otevřeli úplně 
novou hasičárnu. 
Stejně jako historie SDH u nás v Satalicích, tak 
i  historie projektu nové hasičárny je poměrně 
dlouhá. Trvalo celou dobu, než jsme našli vhod-
ný pozemek pro stavbu hasičárny se všemi nále-
žitostmi včetně územního plánu atd. Po poměr-
ně dlouhém a náročném bádání se nám podaři-
lo najít ideální pozemek v ulici U Arborky, který 
splňoval všechny podmínky pro stavbu. Nicmé-
ně pozemek byl opravdu velký a drahý a my jako 
menší městská část nedisponujeme takovým 
rozpočtem, abychom si ho mohli dovolit. Po ně-
kolikerých jednáních jsme se dohodli s investo-
rem na odkupu poloviny tohoto pozemku, při-
čemž investorovi připadla druhá půlka.

Tento pozemek byl zastavěný?
Ano, stála zde prvorepubliková vila, která bo-
hužel po znárodnění během socialismu ne-
dostávala zaslouženou péči. Ani po revoluci se 

mnoho nezměnilo a po sérii obchodních ma-
chinací připadl pozemek i s vilou zahraničním 
vlastníkům, kteří nejevili zájem se zástavbou 
cokoliv dělat. Postupem času se z domu stal 
squat. Vila byla odsouzena k demolici.

Vraťme se k projektu hasičárny. Líbí se 
mně koncept poskytnutí pozemku 
městskou částí a zafinancování stavby 
hasičárny hlavním městem…
Ano, přesně tak tomu bylo! Po vyřízení všech 
náležitostí s nákupem pozemku jsme šli s na-
ším záměrem na Prahu. Měli jsme štěstí, že se 
sešla naše myšlenka se záměrem magistrátu 
podporovat bezpečnostní složky na území 

Rozhovor vedl
Adam Havlas

krajský manažer
SMS ČR pro Prahu
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Radnice městské části spojila síly
s magistrátem hlavního města a postavila hasičárnu

Příklad dobré praxe

Moderní hasičárna chyběla dobrovolným hasičům z městské části Praha-Satalice celá dlouhá léta. Zázemí měli až 
donedávna v „kůlně na dvorku“. To se naštěstí letos změnilo. Od června mají novou zbrojnici, jejíž stavba začala ke 
konci roku 2019. Historii projektu přibližuje v rozhovoru starostka Satalic Milada Voborská.

Prahy. Nechali jsme samozřejmě zpracovat 
studii proveditelnosti, která přesvědčila Prahu 
k zafinancování projektu v rámci programu na 
podporu bezpečnosti. Celková cena projektu 
činila cca 37 milionů korun.

Děkuji za rozhovor a ať se satalickým 
hasičům v nové hasičárně líbí!

I samosprávy mají možnost vytvořit pro místní výrobce
příznivé podmínky
Kateřina Čadilová je v jedné osobě místosta-
rostkou středočeského Mukařova, zároveň 
národní koordinátorkou Asociace regionál-
ních značek (ARZ), jejímž posláním je zvidi-
telňovat kvalitní místní produkty, především 
výrobky, ale také služby a zážitky v cestov-
ním ruchu, které byly certifikovány některou 
regionální značkou kvality. Asociace sdružu-
je koordinátory těchto značek, pomáhá jim 
s certifikačním procesem a zároveň i s propa-
gací držitelů jednotlivých značek.

Pokračování na straně 16
Rozhovor



dovolit platit celou dobu zaměstnance. Naštěs-
tí ale pozorujeme i jakýsi protiproud, ohrom-
nou snahu zkusit dělat nové věci nebo ty „staré“ 
trochu jinak. Jisté je, že tím, jak se celá společ-
nost prakticky na rok přestěhovala do online 
prostoru, narostl podíl i dostupnost elektronic-
kého obchodování i propagace, zejména na so-
ciálních sítích, což se snaží využít i drobní vý-
robci a poskytovatelé služeb. A je tu velký pro-
stor i pro doplňkové aktivity. 

 
Pomoci výrobcům těch úžasných 
produktů a zároveň dostat trochu do 
širšího povědomí celý systém značení má 
i celostátní akce PORTA APERTA – brá-
ny dílen, farem a výroben dokořán. O co 
jde? Pozvete naše čtenáře na tuto akci? 
PORTA APERTA je nápad, který se zrodil v tu-
hém lockdownu mezi našimi koordinátory, 
možnost, jak prolomit nucenou izolaci pande-
mického roku a ukázat naše skvělé producenty 
a jejich výrobky trochu jinak. Všichni, kdo ně-
kdy měli možnost podívat se do různých výro-
ben či farem trochu dál, než kam mohou běžní 
zákazníci, potvrdí, že je to zážitek, který často 
změní i náš pohled na finální výrobek. Tako-
vou možnost chceme nabídnout v sobotu 
25. září 2021 v rámci většiny našich značek. Do 
akce máme aktuálně zapojených na 60 dílen, 
farem a výroben po celé republice, takže vě-
řím, že cíl pro sobotní výlet si může najít oprav-
du každý. Průběh návštěvy je dán charakterem 
navštíveného provozu, někde to bude řízená 
exkurze, jinde průběžné ukázky výroby. Na 
mnoha místech bude připravený speciální 
program pro děti nebo tvořivé dílny, možnost 
nákupu výrobků je samozřejmostí. Všechny 
informace podle jednotlivých regionů najdou 
zájemci na www.porta-aperta.cz. Je to první 
ročník, takže jsme sami hodně napjatí, jak ak-
ce dopadne. 

Věřím, že dopadne dobře…
Já také. I když naše certifikáty jsou formálně 
určené výrobkům, skutečné bohatství, na kte-
ré se snažíme jejich prostřednictvím upozor-
nit, jsou lidé, kteří za nimi stojí. Jejich šikov-
nost, houževnatost, trpělivost a často fascinu-
jící osobní příběhy. Doufám, že PORTA APERTA 
pootevře nejen brány našich dílen, farem a vý-
roben, ale taky trochu naše srdce, která by ji-
nak mohla dlouhým pobytem za sklem moni-
torů a displejů začít okorávat. 

Díky za rozhovor i za pozvání. 
Ať se tedy Porta Aperta 
v sobotu 25. září 
všem vydaří!

Kolik značek a výrobců už asociace 
sdružuje? 
Značek máme aktuálně přesně 30 ve 29 regio-
nech (rozdíl je dán tím, že Slovácko má značky 
dvě, jednu pro tradiční výrobky a další pro ty, 
které reflektují potřeby současné doby), výrob-
ců je asi 1100, dalších 150 podnikatelů má certi-
fikát pro službu nebo zážitek. 

Značkové území pokrývá z velké části 
venkovské oblasti. Je pro regionální 
výrobce důležitá podpora samospráv? 
A jaká by ta podpora vlastně měla nebo 
mohla být? 
Z pohledu naší asociace je důležitá jakákoli 
podpora. I když se situace v posledních letech 
mění, stále je potřeba vysvětlovat, v čem spočí-
vá přidaná hodnota lokálních produktů a že je 
správné je prodávat za férovou cenu. A právě 
samosprávy mají alespoň do jisté míry mož-
nost vytvořit pro místní výrobce příznivé pod-
mínky, které jim mohou ušetřit vstupní nákla-
dy nebo pomoci s prodejem.

 
Starostové sedí často v certifikačních 
komisích, které vybírají mezi výrobci 
ty správné zájemce o značku. Už to, že 
se těchto komisí účastní, svědčí nejspíš 
o jejich zájmu, aby se drobným 
výrobcům z regionů pomohlo s propa-
gací. Vidíte ve spojení značek a samo-
správ nějaký potenciál? 
To každopádně, i když pochopitelně díky své 
zkušenosti rozumím i optice starostů. Na je-
jich bedrech leží spousta problémů a úkolů, 
které se týkají každodenního života obce či 
města, proto zviditelňování jednoho či několi-
ka málo podnikatelů je v žebříčku priorit až 
někde hodně dole. Ale jsme zase u poslání na-
šich značek – ukázat, že i ve skromných pod-
mínkách, v dílnách živnostníků či v rodinných 
firmách a farmách lze vyrábět pozoruhodné 
produkty, že živá místní ekonomika je důležitá 
pro prosperitu obce i pro rozvoj místní komu-
nity – a to jsou témata, která by měla zajímat 
každého starostu. 

 
Víte o obcích či oblastech, kde se 
regionálním výrobcům fandí víc? 
Naše asociace pokrývá svými 30 značkami asi 
tři čtvrtiny území republiky, bylo by hodně 
těžké vybírat konkrétní příklady, protože bych 
určitě na řadu neméně následováníhodných 
zapomněla. 

Kdo jsou vlastně koordinátoři značek?
Organizace, které se tak či onak podílejí na 
rozvoji daného regionu. Asi dvě třetiny z nich 
tvoří místní akční skupiny, jejichž primárním 
úkolem je administrace projektů přispívají-

cích k všestrannému rozvoji konkrétního území 
a obce jsou jedním z jejich klíčových partnerů. 
Další velkou skupinou jsou agentury destinač-
ního managementu, který je také zpravidla or-
ganizován ve spolupráci s městy či obcemi v da-
ném regionu. A většinou platí, že obce a města, 
která jsou aktivní při naplňování rozvojových 
strategií, se nadstandardně zapojují i do pro-
pagace certifikovaných regionálních produktů. 
Jde o přirozenou synergii, protože ač jsou regio-
nální značky primárně marketingovým nástro-
jem, mají v sobě velký potenciál pro síťování 
a navazování všestranně přínosné spolupráce. 

 
 Co pro lepší spolupráci mohou udělat 
starostové a co přímo výrobci? 
To základní, a přitom myslím velmi jednodu-
ché, je získat informace. Starostové (samozřej-
mě pokud to už dávno nevědí) o tom, zda se je-
jich obec či město nachází na území nějaké 
značky, a pokud ano, kdo je jejím koordináto-
rem a jaké výrobce či certifikované provozova-
tele služeb a zážitků mají v nejbližším okolí. To 
lze velmi snadno na mapě asociace, kterou teď 
máme hned na hlavní stránce našeho portálu 
www.regionalni-znacky.cz. Výrobci by zase měli 
aktivněji oslovovat obce, nabízet své služby 
a zapojení do obecních aktivit. Zda se podaří na-
vázat oboustranně prospěšnou spolupráci, sa-
mozřejmě záleží na řadě konkrétních okolností. 
Věřím ale, že i zde platí, kde je vůle, je i cesta. 

 
Jak moc regionálním výrobcům ublížil 
nedávný lockdown? Je nyní ta správná 
doba, kdy by se mohlo podařit alespoň 
někde situaci napravit? 
Snad nebudu přehnaně optimistická, když řek-
nu, že reálné dopady jsou snad menší, než jsme 
se obávali na samém začátku pandemie. Nej-
horší dopad je logicky u restaurací a ubytova-
cích zařízení, která buď skončila úplně, nebo 
začínají více méně od nuly, protože si nemohli 
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