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Zeptali jsme se za vás
starostů členských obcí SMS ČR,
kteří se stali se poslanci

Starostka a berňačky:
Když je na obci všechno špatně,
vzpomenu si na canisterapii
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Cíle, kterých chceme dosáhnout…
Naším úkolem je být pro zástupce členských 
obcí k dispozici a oporou, když nás potřebují, 
hájit jejich zájmy a vymezovat se vůči návrhům 
vládních nařízení a zákonným a podzákonným 
normám a návrhům dotačních titulů, ke kterým 
máme právo se vyjadřovat. Nyní, když se formu-
je nová vláda a definují priority, si i my stanovu-
jeme cíle, kterých bychom rádi během tohoto 
volebního období dosáhli. Připravujeme se na 
jednání s novými zástupci resortů, s nimiž chce-
me probrat témata a problémy, které starostky 
a starosty v našich členských obcích trápí.  

Zánik malých stavebních úřadů 
je neakceptovatelný
Mezi prvními tématy, která chceme řešit a ve 
skutečnosti již řešíme, je stavební zákon. Zánik 
malých stavebních úřadů je pro nás neakcepto-
vatelný, a stejně jako v minulém volebním ob-
dobí ani nyní nepolevujeme v odhodlání a  tr-
váme na vyjednávání změn v létě přijatého no-
vého stavebního zákona. Agendu stavebního 
zákona tak budeme řešit již třetí volební obdo-
bí, což se může zdát neuvěřitelné. 

V těžkých časech je dobré
mít se na koho spolehnout

Zajistit stabilní financování  
sociálních služeb
To však není nic proti novele zákona o sociál-
ních službách, kterou máme rovněž v hle-
dáčku. Přestože malé obce nemají sociální 
odbory ani sociální pracovníky v přenesené 
působnosti, vnímáme zajištění stabilního fi-
nancování a dostatek sociálních pracovníků 
a pečovatelské služby jako klíč ke změně k lep-
šímu na malých obcích. Problematickou situa-
ci v sociální agendě si daleko více uvědomuje-
me i následkem pandemie, během níž se stal 
sociálním pracovníkem každý starosta a sta-
rostka.

Omezit šikanózní dotazy
Za zásadní považujeme také novelu zákona 
o svobodném přístupu k informacím, která by 
omezila šikanózní dotazy, jež v posledních le-
tech obce nepříjemně trápí. Přímo kobercové 
nálety dotazů od tazatelky Timové a tazatele 
Rusa řešila naše právní poradna společně se 
SMS-službami a ve spolupráci s Ministerstvem 
vnitra. Věříme, že i tato zkušenost stovek obcí 
napomůže ke změně. 

Také odpadový a volební zákon, 
tranzitní doprava, dotace pro JPO…
V oblasti životního prostředí nás čeká odpado-
vá legislativa řešící nakládání s jednorázovými 
plasty, v rámci volebního zákona bychom rádi 
navrhli drobnou úpravu komunálních voleb, 
věnovali se problematice tranzitní dopravy, za-
bojovali v úpravě dotačních podmínek pro ha-
siče JPO a starostům vyjednali možnost pro-
plácení dovolené i z dřívějších let.

Sázíme na empatii 
a zkušenosti nové vlády
Zásadních témat vyžadujících řešení je opravdu 
celá řada. Ať už je to střet zájmů nebo změna 
RUD, ve všech případech věříme, že vláda i záko-
nodárci budou rozumní a k problémům malých 
obcí a měst nebudou hluší. Sázíme v tomto vo-
lebním období na jejich empatii a zkušenosti. 

A vám děkujeme za vaše podněty, které nám 
předáváte, ať už formou dotazů v právní porad-
ně, během krajských setkání nebo prostřednic-
tvím našich dotazníků. Děkujeme, že za vás mů-
žeme i v dalším období bojovat!

Jana Přecechtělová

Doba je bouřlivá, turbulentní, ale také pokroková a převratná. Takovými pří-
vlastky jsme si zvykli označovat období digitalizace, globalizace a moderni-
zace. Do pokroku, který nezastavíme, nám počátkem roku 2020 vstoupil dal-
ší faktor, jenž jsme doposud neznali – koronavirová pandemie. Způsob života 
a chod věcí se změnil od základů. Jednotlivcům, rodinám, společnostem, ale 
také obcím. V těžkých časech je dobré mít se na koho spolehnout. A pro mno-
ho občanů, především pro seniory, to byly právě obce, které si poradily s nedo-
statkem roušek a dezinfekcí, s postupy, jak se chovat v karanténě, a sociální-
mi službami občanům. Jsem hrdá na to, že naše sdružení má ve svých řadách 
obce, které jsou možná co do počtu obyvatel malé, ale o to víc samostatné 
a soběstačné. Ono jim také nic jiného nezbývá. Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka SMS ČR
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SMS ČR povede nově Eliška Olšáková, 
poslankyně a starostka Valašských Klobouk
Sdružení místních samospráv ČR si na svém 8. republikovém shromáždění v Ostravě zvolilo nové vedení. V jeho čele 
bude stát Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk a nově zvolená poslankyně Parlamentu ČR. V rámci SMS ČR 
dosud působila jako předsedkyně zlínské krajské organizace SMS ČR. Stanislav Polčák, jenž SMS ČR vedl v předcho-
zích letech, mandát předsedy neobhajoval. Shromáždění zvolilo také nové složení předsednictva.
„Práci pro obce a pro samosprávy se věnuji už od ro-
ku 2014, kdy jsem byla po 25 letech práce ve veřejné 
správě zvolena starostkou. A v práci pro obce hod-
lám pokračovat,“ uvedla Eliška Olšáková s  tím, 
že jako nově zvolená poslankyně bude usilovat 
o místo ve Výboru pro veřejnou správu a regio-
nální rozvoj a v Rozpočtovém výboru, které pa-
tří z hlediska potřeb a zájmů samospráv mezi 
klíčové a kde hlas obcí a měst a především je-
jich praktické problémy i praktické zkušenosti 
musí být výrazně slyšet. 

Olšáková: Ten kus práce, kterou 
SMS ČR dosud odvedlo, je zavazující
Mezi svými prioritami v roli předsedkyně SMS 
ČR vyjmenovala Eliška Olšáková kromě nasta-
vení udržitelného systému financování obcí ta-
ké vyřešení stavební legislativy, problematiku 
dostupnosti základních služeb na venkově, mi-
mo jiné vysokorychlostní internet, nebo řešení 
tranzitní dopravy a ochranu kulturního dědic-
tví. „Spokojeni nemůžeme být ani s povinnostmi, 
které nám stanovuje zákon o odpadech,“ říká Olšá-
ková a pokračuje: „Jsem si dobře vědoma toho, na 

co budu v pozici předsedkyně SMS ČR navazovat. 
Ohromný kus práce, který sdružení pod vedením 
Stanislava Polčáka a s přispěním všech svých členů 
až do této chvíle odvedlo, je inspirativní a zároveň 
zavazující. Vím, že očekávání na mě kladená budou 
značná, a jsem připravená je naplnit,“ říká na závěr 
historicky již druhá žena v čele SMS ČR. 

Polčák: SMS ČR za posledních šest 
let zdvojnásobilo počet členů
Dlouholetý předseda SMS ČR, europoslanec 
Stanislav Polčák, který stojí za řadou úspěchů, 
jichž se sdružení podařilo dosáhnout, již o ve-
dení SMS ČR neusiloval. „Sdružení díky obrov-
ské aktivitě a iniciativě starostů za uplynulých šest 
let téměř zdvojnásobilo počet členů a odpovídají-
cím způsobem narostla i agenda a šíře aktivit, kte-
rými se zabýváme. Jsem dál připravený poskytovat 
SMS ČR a samosprávám svou podporu a expertízu, 
ale na to, abych sdružení dál vedl, mi vedle práce 
europoslance a dalších aktivit nezbývá kapacita,“ 
vysvětlil své rozhodnutí již nekandidovat. Ra-
da SMS ČR se rozhodla udělit mu titul čestné-
ho předsedy s poradním hlasem. 

Republikové shromáždění zvolilo také širší ve-
dení: místopředsedy a členy předsednictva. 
Prvním místopředsedou je od nynějška Old-
řich Vávra, starosta obce Tupesy a předseda 
Pracovní skupiny SMS ČR pro školství. 

Celostátní konference a republikové shromáždění SMS ČR:

Eliška Olšáková, nová předsedkyně SMS ČR

Část nového předsednictva (společné foto všech zatím není k dispozici). Prvním místopředsedou se stal Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy. Dalšími místopředse-
dy jsou Tomáš Dubský (starosta Vysočiny), Tomáš Chmela (starosta Slavičína) a Václav Venhauer (starosta Libice nad Doubravou). Řadovými členy a členkami 
předsednictva jsou: Petr Halada (starosta Kamýku nad Vltavou), Radek Brázda (starosta obce Troubky), Pavla Chadimová (starostka Heřmanova), Radim Sršeň 
(starosta obce Dolní Studénky), Jiří Černý (starosta Zlaté Olešnice) a Věra Kovářová (poslankyně, bývalá starostka obce Chýně). 
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Obce se chtějí modernizovat
V následujících sedmi letech bude mít ČR k dispozici přes bilion korun z evropských fondů, které jsou určeny na moderni-
zaci tuzemské ekonomiky a energetickou transformaci. Sdružení místních samospráv ČR bude žádat stát o vypsání výzev 
přímo určených pro menší obce a města. Na konferenci SMS ČR v Ostravě to uvedl předseda sdružení Stanislav Polčák.

„Chceme-li zastavit či alespoň zmírnit vylidňování venkova, musíme zachovat a ideálně zvýšit dostupnost služeb v menších obcích a městech. Podporujme udrži-
telná, chytrá a tržní řešení, která v našich obcích zkvalitní život občanů a pomohou snížit i negativní dopady na životní prostředí. V době rostoucích cen energií se 
stále důležitějším tématem stává také podpora energetické soběstačnosti obcí,“ říká Stanislav Polčák.

Zástupci obcí zároveň upozorňují na skutečnost, že momentálně není vypsaný dostatek dotačních výzev na realizování inovačních projektů. 
„S  vyhlašováním nových výzev jsme skutečně pozadu, ale věřím, že se tento stav s příchodem nové vlády zlepší,“ dodal Polčák.

Soutěž OBEC 2030 vyhrála obec Veselíčko
s kompostárnou na bioodpad
Na konferenci byly rovněž vyhlášeny výsledky soutěže Obec 2030, projektu, který na podpo-
ru inovativních řešení pro samosprávy vytvořilo SMS ČR spolu s partnery ze sféry businessu 
i státní správy. Mezi pěti desítkami přihlášených vesnic a měst zvítězila obec Veselíčko z Olo-
mouckého kraje se svým unikátním řešením pro zpracování a lokální využití bioodpadu. 

Veselíčko má vlastní oběhový cyklus bioodpa-
du – ten z domácností míří do kompostárny 
a zpátky se vrací jako kompost na záhony oby-
vatel obce a do zámeckého parku. Kompostár-
nu vybudovali už v roce 2015, a to na rekultivo-
vané skládce mimo obec. „Nikomu kompostár-
na nepřekáží a využívá ji i deset okolních obcí,“ říká 
starosta Veselíčka Tomáš Šulák.

Výherci soutěže  
Inovativní OBEC 2030
1. místo – Veselíčko (Olomoucký kraj)
Unikátní řešení zpracování bioodpadu 
a využití přímo na místě

2. místo – Litultovice

1. místo – Veselíčko

2. místo – Litultovice (Moravskoslezský kraj)
První funkční energetická komunita 
v České republice
3. místo – Říčany (Středočeský kraj)
Povinnost realizovat zelené střechy/
fotovoltaické panely na budovy nad 300 m2

4. místo – Nemile (Olomoucký kraj)
První fotovoltaická elektrárna za 1 Kč 
na střeše ČOV v ČR
5. místo – Rybí (Moravskoslezský kraj)
Největší soustava domácích čistíren 
odpadních vod v ČR
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k odložení účinnosti stavebného zákona. Na 
druhém místě skončila iniciativa „Milostivé lé-
to“ (odpuštění exekučních poplatků u dluhů 
vůči veřejným institucím), na třetím pak Senát 
za to, jakým způsobem upravil tzv. daňový balí-
ček a pomohl tak zabránit ještě vyšším výpad-
kům příjmů samospráv.

Anticenu Přešlap roku 
dostalo MMR za stavební zákon
Součástí udílení cen je rovněž vyhlášení antice-
ny Přešlap roku. Touto anticenou obce „oceňu-
jí“ ty počiny, které samosprávám v loňském ro-
ce naopak život nejvíce zkomplikovaly. Letos ji 
získalo Ministerstvo pro místní rozvoj za podo-
bu stavebního zákona, který za Přešlap roku 
označilo 69 % hlasujících. Na druhém místě se 
s velkým odstupem (20 %) umístil odpadový 
zákon, na třetím povinnost zveřejňovat vyhláš-
ky samosprávných celků v centrálním registru.

Zpracoval
Lukáš Novák

tiskový mluvčí
SMS ČR

Usnesení republikového shromáždění SMS ČR 
se týkají oblastí, které představitele obcí nejví-
ce pálí. Vzhledem k dlouhodobě kritickému 
postoji SMS ČR k novému stavebnímu zákonu 
není překvapením, že první přijaté usnesení se 
týká právě této normy. 

Stavební zákon
Republikové shromáždění (RS) žádá vládu ČR 
a Parlament ČR, aby byla z důvodu právní jis-
toty odložena účinnost stavebního zákona 
spolu se změnovým zákonem, a není-li to již 
z  legislativních důvodů možné, SMS ČR žádá, 
aby byl nový stavební zákon zrušen a obnove-
na až do prosazení zcela nového stavebního 
zákona, respektujícího smíšený model výkonu 
veřejné správy, účinnost současně platného 
zákona č. 183/2006 Sb. Nový stavební zákon 
č. 283/2021 Sb. pro své legislativní vady a nepři-
jatelnou institucionální změnu nesmí nabýt 
v žádné části účinnosti.

RS dále žádá v novém stavebním zákoně 
o posílení práv obcí v oblasti územního pláno-
vání a respektování jejich práva na samosprávu.

Střet zájmů
RS žádá vládu ČR a Parlament ČR, aby byla do 
30. 6. 2022 přijata v návaznosti na nález Ústav-
ního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 38/17 novela zákona 
o střetu zájmů, která vyjme z působnosti tohoto 
zákona komunální politiky menších měst a obcí.

Volební zákon
RS podporuje prodloužení volebního období 
komunálních zastupitelstev na nejméně pěti-
leté období, dále prosazení většinotvorných 
prvků v komunálním volebním systému a žádá 
parlamentní politické strany o podporu tohoto 
návrhu.

Sdružení místních samospráv ČR vyslalo vůči vládě sedm 
zásadních požadavků a vyhlásilo anticenu Přešlap roku
Republikové shromáždění Sdružení místních samospráv ČR schválilo sedm zásadních požadavků samospráv vůči 
vládě. Jde například o odložení účinnosti stavebního zákona, přijetí novely zákona o střetu zájmů, prodloužení vo-
lebního období komunálních zastupitelstev na nejméně pět let nebo úpravy rozpočtového určení daní. 

Rozpočtové určení daní
RS žádá vládu ČR a Parlament ČR podle sloven-
ského vzoru o zařazení kritéria počtu seniorů 
65+ do kritérií pro rozdělování sdílených daní, 
žádá zvýšení koeficientu počtu žáku na 11 % vá-
hy, podporuje novelu krajského RUD, které po-
může všem krajům v jejich financování.

Odměňování v oblasti samospráv 
RS vyzývá MV ČR k předložení revize odměňo-
vání v kompetenci obcí s vyšší mírou flexibility, 
ale také stability pro samosprávné celky.

Modernizace obcí
RS žádá vládu ČR, aby z evropských fondů ur-
čených pro ČR (Modernizační fond, Fond ob-
novy, Fond spravedlivé transformace, Víceletý 
finanční rámec) byly pro obce co nejdříve vy-
psány specifické výzvy pro čerpání a umožně-
na modernizace obcí v oblastech zejm. udrži-
telné energetiky, dopravy a cirkulární ekono-
miky, digitalizace veřejné správy.

Energetika a odpadové hospodářství
RS žádá vládu ČR a Parlament ČR o přijetí záko-
na usnadňujícího komunitní energetické pro-
jekty a revizi odpadového balíčku, jehož přijatá 
podoba na konci roku 2020 zcela neodpovídá 
potřebám obcí, občanů a odpadových firem.

Počin roku vyhrál Pardubický kraj
Sdružení také vyhlásilo nositele již tradiční ce-
ny Počin roku, jejímž smyslem je ocenit nejpro-
spěšnější aktivity či projekty z hlediska samo-
správ. Toto ocenění letos získalo zastupitelstvo 
Pardubického kraje za svou iniciativu směřující 
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Pane předsedo, čím by se podle vás 
měla vláda ČR v následujících čtyřech 
letech zabývat?
Před vládou bude stát nepochybně zásadní 
úkol stabilizovat veřejné finance, protože jejich 
stav je z pohledu výhledu bez přehánění děsivý. 
Druhým zásadním úkolem je skutečně digitali-
zovat naši zemi, tedy nejen veřejnou správu, ale 
i hospodářství. Z pohledu samospráv je zásad-
ní, aby vláda opravdu využila evropskou podpo-
ru, jež bude v nadcházejícím období sedmi let 
bezprecedentně vysoká, a došlo také k přecho-
du na nízkoemisní ekonomiku i v našich měs-
tech a obcích, tzn. modernizovat obce, jimi zři-
zovaná zařízení a infrastrukturu.

Na co by se mělo v následujících letech 
zaměřit SMS ČR?
Z hlediska legislativy SMS ČR prosazujme, aby 
byl každý vládní návrh prozkoumán u relevant-
ních částí i z pohledu dopadů na samosprávy. 
Víme totiž, že v ústavě stát sice garantuje obcím 
a krajům samosprávu, ale v realitě toto právo 
mnohdy dostává zatraceně na frak. Chceme ta-
ké, aby došlo k zásadní redukci agend, jinak se 

narůstající byrokracie nikdy nezbavíme. A mám-
-li se vyjádřit specificky i ke dvěma zákonům, 
SMS ČR bude důsledně požadovat, aby na ob-
cích zůstaly stavební úřady, zrychlilo se stavební 
řízení, také aby se upravila pravidla komunál-
ních voleb, tzn. zohlednily se i většinotvorné prv-
ky v komunálním volebním systému.

Které oblasti jsou podle vás nejen nosné, 
ale také nadějné? Tedy u kterých témat 
předpokládáte, že jsme schopni je za 
volební období změnit/vyřešit, a za 
která bychom měli do poslední chvíle 
bojovat, i přes jejich nejistý výsledek?
Jsme určitě schopni pomoci vylepšit stavební 
zákon tak, aby opravdu zrychlil stavební pro-
ces, ale také umožnil ochranu legitimních zá-
jmů, zejména kulturních statků či životního 
prostředí a krajiny. Budeme nepochybně žádat, 
aby byla napravena pravidla střetu zájmů, jak 
jsme doufali i minulé volební období. Ve spolu-
práci s ministerstvy můžeme zaručeně vytipo-
vat i rychlé dotační výzvy na zřizování fotovol-
taik, podporu cirkulární ekonomiky či e-mobi-
lity tam, kde to dává smysl.

Když už jsme u těch nadějí, jaké naděje 
vkládáte do nového předsednictva 
SMS ČR a jaké do vlády ČR?
Vyjádřím se pouze k nově zvolenému předsed-
nictvu SMS ČR. To musí zejména pokračovat 
v úspěšné práci všech, kdo sdružení dostali až 
mezi dvě hlavní celostátní organizace sdružu-
jící samosprávy. Především musíme ještě dále 
posílit náš legislativní dozor. Veledůležité je ta-
ké ale udržet SMS ČR jako nadstranickou orga-
nizaci. SMS ČR sdružuje obce a města a je tu 
pro ně. Není to žádná pobočka politické strany. 

Co byste vládě i našemu předsednictvu 
popřál?
Hodně síly a vytrvalosti a také schopnosti vy-
hnout se zbytečným sporům jak uvnitř vlády, 
tak i s dalšími partnery – tripartitou či třeba 
právě samosprávami. SMS ČR je připraveno být 
skutečným partnerem ve vládě, ale také zary-
tým obhájcem oprávněných zájmů samospráv. 

Děkuji za rozhovor!
Připravila Jindra Tužilová

vedoucí legislativní analytička SMS ČR

SMS ČR je připraveno být partnerem vlády,
ale i obhájcem oprávněných zájmů samospráv
Nacházíme se v období nových vlád. Nejedna organizace tento rok volí nové předsednictvo, ani Sdružení místních sa-
mospráv ČR není výjimkou. V nejbližších dnech budeme mít také novou vládu. Jaká témata považuje z pohledu měst 
a obcí za stěžejní dnes už bývalý předseda SMS ČR Stanislav Polčák?
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Jaká opatření ve prospěch samospráv chcete 
v poslanecké sněmovně prosazovat?

Ondřej Lochman, 
starosta Mnichova Hradiště 
ve Středočeském kraji 
(zvolen za hnutí STAN)

RUD, tranzitní doprava, 
digitalizace, spekulace 
s pozemky pod komunikacemi
Vysokou prioritu pro mě má změna rozpočtové-
ho určení daní (RUD). Budu usilovat o to, aby by-
la tímto způsobem rozdělována větší suma ob-
cím, než aby státní finance směřovaly do dalších 
dotací. Dotace s sebou přinášejí administrativ-
ní zátěž, náklady spojené s dotačním poraden-
stvím a další termíny, které pak komplikují sa-
motné investiční akce. RUD je třeba rovněž pře-
nastavit tak, aby byly odstraněny disproporce 
mezi kraji. Toto lze ilustrovat především na pří-
kladu silniční sítě. Ta je ve středních Čechách, 
odkud pocházím, podstatně hustší než v jiných 
krajích, a Středočeskému kraji tak nestačí finan-
ce na údržbu a investice silnic II. a III. tříd. Změnu 
RUD krajů je ale potřebné uchopit jako celek, 
nejen z pohledu jednoho kraje.

Za nutné považuji omezení tranzitní do-
pravy, která se vyhýbá dálnicím a dalším zpo-
platněným úsekům, čímž zatěžuje silnice niž-
ších tříd. Jsem pro rozšíření systému digitální-
ho mýta.

Už jako starosta jsem se ve snaze maximál-
ně usnadnit komunikaci občanů s úřadem stal 
propagátorem digitalizace. V Mnichově Hradi-
šti jsme řadu digitálních nástrojů zavedli na 
vlastní pěst. Považuji však za nutné, aby toto 
téma komplexně a profesionálně uchopil stát. 
Ten by měl prošlapat cesty a umožnit samo-
správám, aby se po nich vydaly. Jde především 
o podporu portálu občana, zjednodušení pří-
stupnosti do portálu a úpravu legislativy tak, 
aby bylo možné většinu úkonů vyřídit z pohod-
lí domova. 

Jako velmi specifický problém, k jehož řeše-
ní bych rád přispěl, vidím rovněž spekulace s po-
zemky pod komunikacemi a veřejnými pro-
stranstvími. Praktikám, kdy spekulanti chtějí 
prodat obcím či krajům pozemky za přemrště-
né ceny nebo je na dlouhou dobu pronajmout, 
je třeba učinit přítrž na úrovni legislativy.

Eliška Olšáková, 
starostka Valašských Klobouk 
v Moravskoslezském kraji
(zvolena za hnutí STAN)

Zvýšení RUD, internet, meziobecní 
spolupráce, obezřetnost 
při schvalování zákonů…
V pozici poslankyně bych se ráda věnovala ve-
řejné správě a regionálnímu rozvoji, kde hod-
lám využít svých zkušeností získaných za sedm 
let v pozici starostky města, předsedkyně mik-
roregionu Valašské Klobucko a 24letého půso-
bení ve veřejné správě.

Dostupnost služeb, dopravní infrastruk-
tura a obslužnost, dostupné bydlení a rychlý 
internet, to je jen základní výčet oblastí, kte-
ré významně ovlivňují kvalitu života v obcích 
a menších městech. Využijme zkušeností z ob-
dobí koronavirové krize, kdy se do regionů 
vraceli lidé s distančně vykonatelnými profe-
semi, a právě internet a služby vnímali jako 
nejvíce potřebné.

Jako zásadní pro všestranný rozvoj obcí vní-
mám zvýšení RUD. Nejenže obce nejlépe ví, 
kam investovat, ale budou mít prostředky na 
projektovou přípravu a také možnost nahradit 
menší dotace, jejichž administrace je pro sta-
rosty velmi náročná. Pro finanční zajištění míst-
ních projektů je třeba více zapojit i státní rozvo-
jovou banku. Potřebné je i posílení meziobecní 
spolupráce, a to nejen na úrovni MAS, ale i dob-
rovolných svazků obcí.

Jako důležité vnímám ponechat rozhodová-
ní blíže občanovi. Jsme svědky toho, jak se po-
malu, ale jistě veřejná správa centralizuje. Ruší 
se například finanční úřady, teď aktuálně hrozí 
právě v menších městech konec mnoha staveb-
ních úřadů.  

Za sebe mohu slíbit, že budu velmi obezřet-
ná při schvalování zákonů, jejichž přijetí staros-
tům přidělávají starosti.

Zeptali jsme se za vás starostů členských obcí SMS ČR, kteří uspěli ve volbách a stali se poslanci.

Martin Hájek, 
starosta Radějova 
v Jihomoravském kraji 
(zvolen za hnutí STAN)

Školy, zájmové organizace, 
rozvojové projekty obcí 
i ochrana veřejného zdraví
Jako starosta jsem vždy považoval za prioritou 
zajistit rozvoj obce a regionu. V pozici poslan-
ce budu mít za úkol sledovat situaci samo-
správ, zajišťovat informace a zdroje a navrho-
vat možnosti a zákonná opatření pro různé ob-
lasti týkající se života našich občanů. Svoje 
zkušenosti komunálního politika chci využít 
ve prospěch samospráv ČR a také ve prospěch 
samotných občanů. Dlouhodobě se věnuji re-
gionálnímu rozvoji, cestovnímu ruchu a mezi-
regionálním vztahům.

Z konkrétních bodů, které jsou pro samo-
správu stěžejní a na které se chci zaměřit, jsou 
to školy a školky, komunitní centra. Další dů-
ležitou podporu potřebují místní zájmové 
organizace, které v samosprávě hrají stále vět-
ší a důležitější roli. Vím, že pro občany jsou 
důležité také silnice, chodníky, cyklostezky, 
infrastruktura cestovního ruchu a kulturní 
dědictví. 

Mým cílem je prosadit rozvojové projekty 
pro podporu cestovního ruchu, revitalizaci měst 
a obcí a podporu ochrany veřejného zdraví.
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Josef Cogan, 
starosta Nové Paky 
v Královéhradeckém kraji 
(zvolen za hnutí STAN)

Zvýšit poměr vlastních 
prostředků vůči těm dotačním
Do poslanecké sněmovny jsem kandidoval za 
hnutí STAN, proto je pro mě zcela přirozené, že 
budu jako doposud úzkostlivě hájit a posilovat 
samosprávu obcí, měst a krajů. Samospráva mu-
sí být silná, přenesená působnost musí být stá-
tem zaplacena. Právě posilování finanční nezá-
vislosti samospráv je zásadním úkolem pro jejich 
stabilní rozvoj. Optimální by bylo zvýšit poměr 
vlastních prostředků vůči dotačním. U dotací pak 
je třeba klást důraz na to, aby jejich rozdělování 
nebylo nahodilé, nýbrž aby byly vypisovány před-
vídatelné, jednoduché a víceleté dotační tituly 
pro jednotlivé kategorie obcí na základě jejich ty-
pologizace. Zároveň se budu snažit chránit sa-
mosprávy před další administrativou a byrokra-
cií, přičemž tu stávající je nutné zredukovat.

Tomáš Dubský, 
starosta Vysočiny 
v Pardubickém kraji
(zvolen za hnutí STAN)

Dopravní a obchodní obslužnost, 
poštovní služby a zdravotní péče
V poslanecké sněmovně bych se rád věnoval 
tématům, kterými se dlouhodobě zabývám 
a bezprostředně souvisí s životem na venkově. 
Tím mám na mysli především zajištění základ-
ních služeb, jako je dopravní a obchodní ob-
služnost, poštovní služby a zdravotní péče. Ne-
smíme zapomínat ani na zemědělství a životní 
prostředí. Z uvedených důvodů bych se rád vě-
noval práci v Zemědělském výboru, případně 
ve Výboru pro životní prostředí. 

Směrem k samosprávám bych byl rád, kdyby 
se požadavky zjednodušovaly a stát přednost-
ně čerpal z dat, která má již k dispozici. Z vlastní 
zkušenosti bych uvítal, aby vyjádření obce bylo 
dostačující a nemuselo se potvrzovat dalším 
úřadem (v letošním roce jsme si museli nechat 
potvrdit, že v obci skutečně nemáme kanalizaci).  

Neměla by pokračovat snaha o centralizaci 
a přesouvání úřadů do velkých měst. Jako pří-
klad mohu uvést v podstatě zrušení finanční-
ho úřadu v Hlinsku, které se svou spádovou 
oblastí dopadlo na cca 20 tisíc obyvatel. Navíc 
zde ubyla možnost dobrého zaměstnání pro li-
di s vyšším vzděláním. Přitom v dnešní online 
době by tito zaměstnanci mohli vykonávat 
stejnou práci jako ve velkém městě.

Věřím, že když teď v nové sněmovně zased-
ne více starostek a starostů, bude i náš společ-
ný hlas více slyšet.

Martin Exner, 
starosta Nové Vsi 
ve Středočeském kraji
(zvolen za hnutí STAN)

Musí se přepracovat 
nový stavební zákon
Samospráv se týká nepřeberné množství záko-
nů a každá nedomyšlenost v zákoně přinese 
starosti a práci tisícům starostů. Proto si mys-

Michael Rataj, 
starosta Branky u Opavy 
v Moravskoslezském kraji
(zvolen za hnutí STAN)

Stavební zákon 
a požadavek na šestiletý interval 
komunálních voleb
Společně s dalšími poslanci, kteří mají zkušenos-
ti ze samosprávy, budu bezesporu chtít ovlivnit 
další osud nového stavebního zákona, který má 
platit od 1. ledna příštího roku. Na úkor 400 dvoj-
kových obcí má vzniknout jeden velký stavební 
superúřad. Vládní předloha za 24 miliard korun 
jednoznačně občanům sníží dostupnost služby 
a může ji v začátcích notně zkomplikovat, nebo 
dokonce zcela ochromit. Přirovnal bych to ke 
sloučení země Slezské a země Moravské v zemi 
Moravskoslezskou v roce 1928, kdy najednou 
obyvatelé Slezska a severní Moravy museli své 
záležitosti vyřizovat místo v Opavě na zemském 

lím, že bude dobré, když ve sněmovně zased-
ne více zkušených komunálních politiků, kteří 
znají z praxe důsledky špatných zákonů. Na-
ším cílem by mělo být předcházet tomu.

Několik příkladů namátkou. Nový zákon 
o  odpadech pojímá složitě místní poplatek za 
odkládání komunálního odpadu z nemovité vě-
ci, tedy „poplatek z popelnice“, poplatník určen 
faktickým bydlištěm, neumožňuje diferenciaci 
poplatku podle skupin poplatníků, prakticky ne-
použitelné osvobození od poplatku. Ohledně 
odpadů mi také vadí, že se efektivně nevyšetřují 
původci černých skládek. V některých západních 
zemích na to mají specializovanou kriminálku.

Musí se přepracovat nový stavební zákon, 
který vzdaluje rozhodování od obcí.

Stát stále není schopen, ačkoliv si to vláda 
dala dávno za úkol, zajistit veřejně přístupnou 
elektronickou sbírku zákonů se snadným vyhle-
dáváním, judikáty a podobně. Tisíce obcí musí 
kupovat elektronické sbírky zákonů od soukro-
mých firem, které to, narozdíl od státu, umí.

Změna energetického zákona a oceňovací 
vyhlášky vnesla zmatek do smluv o služebnos-
ti a oceňování věcných břemen za pokládku sí-
tí do obecních a krajských pozemků.

Toto jsou příklady, kterým chci věnovat po-
zornost.

úřadě v Brně. Stejně jako tenkrát je i dnes vytvo-
ření superúřadu účelovým krokem – tato reorga-
nizace jde na ruku mocným čili developerům.

Podpořím rovněž případnou změnu zákona 
formulovanou před časem Svazem měst a obcí 
ČR – jedná se o požadavek na šestiletý interval 
komunálních voleb. Časová náročnost přípravy, 
zajištění financování a realizace velkých pro-
jektů mnohdy přesahuje čtyřleté funkční ob-
dobí starostů. Předání funkce uprostřed rozjeté 
investiční akce vede k zpřetrhání kontinuity, 
popřípadě starostové pod vlivem předvolební 
nejistoty zahájení realizace odkládají, což v dů-
sledku zpomaluje potřebný progres v obcích.
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Listopad a prosinec jsou měsíce, kdy si lidé daleko více než jindy uvědo-
mí důležitost památky svých zesnulých blízkých. Mohou při návštěvě 
hřbitova dojít i k závěru, že si zaslouží důstojnější památník než jen 
okénko jako v králíkárně. 

Pro správce pohřebišť tak nastává správná chvíle označit prázdná 
hrobová místa. Čím méně opuštěných a nepronajatých hrobů, tím mé-
ně práce s údržbou bude mít obec. Řeší-li vaši obecní zaměstnanci údrž-
bu opuštěných hrobů, využijte poslední měsíce roku a označte je, aby se 
vám zájemci mohli ozvat.

Adéla Palíšková
autorka je legislativní analytička SMS ČR

Petr Liška, 
starosta Malých Žernosek 
v Ústeckém kraji
(zvolen za hnutí STAN)

Proč bych rád působil 
ve Výboru pro veřejnou správu 
a regionální rozvoj?
Jsem starostou z Ústeckého kraje, kde nás čeká 
klíčové řešení transformace po ukončení těžby 
uhlí a výroby elektřiny z uhlí. Z tohoto důvodu 
bych rád působil ve Výboru pro veřejnou sprá-
vu a regionální rozvoj, konkrétně v Podvýboru 
pro regiony v transformaci.

Nicméně podporuji a rád se zapojím do ini-
ciativ spojených s decentralizací státní správy, 
omezování byrokracie zatěžující samosprávy 
(zde bych chtěl navázat úzký kontakt k nasávání 
podnětů na rušení zbytečných předpisů apod.), 
dále také digitalizací. Uvidíme, co se objeví 
v programovém prohlášení budoucí vlády.

Jako druhý jsem si vybral Zemědělský vý-
bor se zaměřením na venkov. Zde bych rád ře-
šil např. ozdravení krajiny, podporu regionál-
ních produktů a omezování byrokracie vůči 
zemědělcům, také zjednodušení dotační po-
litiky.

Od mého konkrétního zařazení se teprve 
bude odvíjet, jak budu mít možnost samo-
správám pomáhat.

Martina Lisová, 
starostka Větrného Jeníkova 
v Kraji Vysočina
(zvolena za TOP 09)

Stavební zákon, sjednocení 
dotačních titulů, občanská 
vybavenost, kůrovec, lékaři, služby
Myslím, že hlavním důvodem pro mě nečeka-
né podpory ve volbách je má práce v komunál-
ní sféře, kde se pohybuji 11 let, z toho sedm let 
ve funkci starostky. Za naprosto zásadní pova-
žuji akutní řešení již schváleného nekvalitního 
stavebního zákona, ale také sjednocení dotač-
ních titulů pod jeden systém tak, aby neuvol-
něný starosta na malé obci netrávil hodiny 
hledáním toho, o co a kde může žádat. Dalším 
zásadním tématem, nejen pro Vysočinu, je ob-
čanská vybavenost a řešení kůrovcové kalami-
ty. Kolabující lékařská péče na venkově, chybě-
jící obchody a služby, ale také podpora spolko-
vé činnosti a drobných živnostníků, kteří tvoří 
srdce venkova. To všechno jsou témata, která 
považuji z pohledu samospráv rovněž za zá-
sadní. Sama budu velmi dbát o to, aby obce, 
a především starostky a starostové v mém kra-
ji věděli, že mají svého poslance, který samo-
správě rozumí, protože jí žije, na kterého se 
mohou obrátit s podněty a který bude hlídat 
dopady přijatých změn na jejich fungování. 

Tomáš Müller, 
starosta Nové Hradečné 
v Olomouckém kraji
(zvolen za hnutí STAN)

Samosprávám by prospělo, 
kdyby ve svých rozpočtech 
měly více peněz 
Starostů a dalších lidí z komunální politiky bu-
de v nové sněmovně opravdu hodně. Věřím, že 
se tak podaří lépe prosazovat některé věci ve 
prospěch samospráv, než tomu bylo dosud. 
Dlouhodobě říkám, že samosprávám by pro-
spělo, kdyby ve svých rozpočtech měly více pe-
něz a nemusely být odkázány jen na různé do-
tační tituly. Ubylo by navíc administrativy, která 
celý proces realizace investic prodražuje. Z to-
hoto důvodu budu usilovat o změnu rozpočto-
vého určení daní, díky kterému by část výnosů 
ze sdílených daní šla přímo do rozpočtů krajů 
a  obcí. Je jasné, že kvůli enormnímu nárůstu 
státního dluhu, způsobeného špatným hospo-
dařením poslední vlády, bude ochota poskyt-
nout více peněz přímo samosprávám na úkor 
příjmu státu spíše nižší. Avšak dlouhodobě se 
ukazuje, že samosprávy hospodaří s finanční-
mi prostředky výrazně efektivněji než stát. 
Proto hodlám ve sněmovně bojovat za to, aby 
k navýšení příjmů rozpočtů samospráv oprav-
du došlo.  
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Dušičky jako příležitostí pro správce pohřebišť
Jsou oblasti, kde mají správci pohřebišť na klasické hroby nebo hrobky dlouhé pořadníky. Mít honosný hrob s monu-
mentálním náhrobkem, často i se sochařským dílem, byla v minulosti výsada zámožných, ctihodných a veřejně čin-
ných občanů. Mnohem častější jsou dnes ale hřbitovy s množstvím opuštěných hrobů. Pozůstalí, bohužel, volí pro 
ostatky svých předků raději skříňky v urnových hájích či dokonce rozptylové loučky. 



Kromě legislativních témat byla na progra-
mu i prohlídka objektu nově zrekonstruované-
ho zámku. Našli v něm domov senioři, mladí, 
ženy z azylových domů, ale i hendikepovaní 
občané. V prostorách zámku působí i sociální 
pracovnice sdílená pro 16 obcí z okolí, zázemí 
tu má rodinné centrum či kavárna provozova-
ná centrem sociálních služeb. „Objekt, který 
před třemi lety převedl Olomoucký kraj na naši 
obec, byl původně zčásti vyhořelou sociální ubytov-
nou,“ uvedl účastníky jednání do historie re-
konstrukce starosta Dolních Studének a člen 
předsednictva SMS ČR Radim Sršeň. „Po kom-
pletní rekonstrukci za 70 milionů korun byl zámek 
slavnostně otevřen letos 
v červenci,“ dodal. 

Adéla Palíšková
legislativní

analytička SMS ČR
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Pracovní skupina pro sociální záležitosti
obcí SMS ČR se sešla v Dolních Studénkách

Čím jsou málotřídní školy (nejen) pro zřizovatele?

Sociální bydlení a stabilní financování sociálních služeb budou jedněmi ze stěžejních témat dalšího obdo-
bí. Shodli se na tom členové Pracovní skupiny pro sociální záležitosti obcí SMS ČR s kolegy z Pracovní sku-
piny pro služby na venkově na výjezdním jednání, které se konalo 26. října na zámku Třemešek v části obce Dolní Studénky.

Na malotřídní školy se specializovala 5. října v Praze odborná konference Jak se žije malotřídkám 2021. Pohled zřizo-
vatele prezentoval Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy a předseda Pracovní skupiny pro školství a sport v SMS ČR.

Otevřená diskuse se rozproudila nad otáz-
kou, zda obce mají mít povinnost zajišťovat 
sociální bydlení, a pokud ano, tak v jaké for-

Oldřich Vávra se ve svém příspěvku zaměřil 
na význam školy pro obec jako společenství. 
Prezentoval očekávání, která zřizovatel, rodiče 
i veřejnost od školy mají. Vysvětlil pohled zři-
zovatele na význam a smysl konkurzů, stejně 
tak na mimořádné odměňování, které musí 
být svázáno s konkrétní prací nad běžný rá-
mec. „Běžný rozsah práce ředitele a její náročnost 
by měla být ohodnocena prostřednictvím příplat-
ku za vedení a osobního ohodnocení,“ uvedl Old-

řich Vávra, podle kterého je zřejmé, že bez těs-
né spolupráce zřizovatele a ředitele a podpory 
škol ve smyslu odbřemenění od starostí spoje-
ných s péči o investiční rozvoj, údržbu a podpo-
ru, např. při nákupu energií a služeb, bude exi-
stence malých škol ohrožena. Vávra vyzdvihl 
také potřebu spolupráce zřizovatele – ředitele 
a důležitost pravidelného setkávání a nezbyt-
nost informovat zřizovatele o fungování a po-
třebách školy. 

Konference úspěšně navázala na předcho-
zích pět ročníků a potvrdila důležitost má-
lotřídních škol ve vzdělávacím systému. Podle 
aktuálních údajů tvoří malotřídky mezi škola-
mi cca 31 procent. Vystupující hledali způsoby, 
jak je podporovat. Cílem je vytvořit i malým 
školám takové podmínky (materiální, perso-
nální, vybavení i financování), aby o ně byl ze 
strany učitelů a rodičů zájem a zřizovatelé mě-
li na výběr při konkurzu na ředitele. red

Aktuálně

SMS ČR uzavřelo memorandum o spolupráci
s Asociací soukromého zemědělství ČR

Pro rozvoj venkova je nezbytná i spolupráce 
místních sedláků a vedení obcí. I proto je jed-
ním z důležitých výstupů národní konference 
VENKOV 2021 podpis memoranda mezi Asoci-
ací soukromého zemědělství ČR a Sdružením 
místních samospráv ČR. Organizace se dohod-
ly na poskytování vzájemné odborné podpory 
v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a jeho 
ekonomiky a péče o krajinu. Společně chtějí 
prosazovat osm konkrétních bodů, jejichž po-
drobné znění najdete zde: ASZ ČR uzavřela na 
konferenci VENKOV 2021 memorandum o spo-
lupráci se Sdružením místních samospráv ČR.

mě a s jakou podporou státu, bez níž není 
možné sociální bydlení v malých obcích za-
jistit. 

https://www.asz.cz/clanek/8172/asz-cr-uzavrela-na-konferenci-venkov-2021-memorandum-o-spolupraci-se-sdruzenim-mistnich-samosprav-cr/
https://www.asz.cz/clanek/8172/asz-cr-uzavrela-na-konferenci-venkov-2021-memorandum-o-spolupraci-se-sdruzenim-mistnich-samosprav-cr/
https://www.asz.cz/clanek/8172/asz-cr-uzavrela-na-konferenci-venkov-2021-memorandum-o-spolupraci-se-sdruzenim-mistnich-samosprav-cr/


SMS ČR spoluorganizovalo konferenci Venkov 2021 

SMS ČR zve na vzdělávací stáž o hospodaření s vodou

Kurz obcím poradí, jak na nové online aplikace

Bezmála 350 zástupců obcí, místních akčních skupin, zemědělců, podnikatelů na venkově či státní správy z České re-
publiky i zahraničí si nenechalo ujít národní konferenci Venkov 2021, která se po roční pauze konala od 12. do 14. října 
ve Žďáru nad Sázavou v Kraji Vysočina. Konferenci organizoval Spolek pro obnovu venkova České republiky ve spolu-
práci s Krajem Vysočina a Sdružením místních samospráv ČR.

Voda je základ života a také velké téma obcí. Jak nakládat a hospodařit s vodou, aby jí nebylo příliš mnoho, nebo na-
opak málo? Jaké jsou pravomoci obce v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou a v nakládání s odpadními 
vodami? Jaké jsou dotační možnosti u projektů spojených s vodou? To a mnoho dalšího se dozvíte na odborné stáži 
Voda v krajině a obci. Vzdělávejte a inspirujte se konkrétními příklady z praxe, které představí zkušení odborníci.

Zasedání zastupitelstva online a Správní řízení, tak se jmenují dvě nové aplikace, které mají usnadnit agendu zá-
stupcům obcí I. typu. Obě byly vyvinuty v rámci projektu, jenž podpořila Evropská unie. Jsou zdarma dostupné na 
www.portalzastupitele.cz a k jejich správnému využití je připraven i kurz.

V rámci plenárních jednání, pracovních skupin 
i doprovodných exkurzí diskutovali účastníci 
nejen o aktuálních problémech venkovských 
oblastí, ale i o budoucnosti venkova a společ-
né zemědělské politiky. Program konference 

Kdo přednáší?
Přednášejícími budou Jiří Zicha z Ústavu regio-
nálního rozvoje, veřejné správy a práva UTB ve 
Zlíně; Luděk Beneš, expert na rozvoj a obnovu 
venkova a zastupitel obce Dymokury, a Vlasti-
mil Smítka, starosta obce Vlastiboř, expert na 
územní plánování, stavební řád, ochranu příro-
dy a krajiny, posuzování vlivu na životní pro-
středí.

Bude to online
Stáž odvysíláme online v rámci projektu „Vzdě-
lávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 
2018–21, který spolufinancuje EU. 

Počet míst je omezený!
Zájemci si mohou vybrat jeden z dopoledních 
nebo odpoledních termínů a registrovat se na 

www.portalzastupitele.cz. Stáž je určena sta-
rostům, místostarostům, zastupitelům a za-
městnancům obcí I. typu.

  Marcela Pacholíková
manažerka vzdělávání v SMS ČR

se zabýval čtyřmi nosnými tématy, kterými by-
ly inovace v zemědělství a spolupráce na ven-
kově, klimatická změna a péče o krajinu, CLLD/
LEADER a jeho budoucnost a rozvoj potenciá-
lu venkova.

MAS jsou neoddělitelnou součástí 
rozvoje venkova
Hlavní závěry konference vybrali účastníci hla-
sováním. Za nejzásadnější považují potřebu 
motivovat mladé lidi pro život na venkově, za-
jištění základní péče a dobré dojezdové vzdále-
nosti pro obyvatele. Shodli se rovněž, že je nut-
né podporovat moderní technologie a kom-
plexní přístup k zemědělství, neméně důležité 
je vnímat rizika i příležitosti klimatické změny 
a hospodaření s vodou. V rámci diskusí k meto-
dě LEADER se účastníci dohodli na tom, že pri-
oritní jsou v administrativním systému vlastní 
strategie místních akčních skupin a doporučili 
zapojit státní rozpočet do oblastí nepokrytých 
podporou z evropských zdrojů. 

Podrobnější informace k NKV 2021 nalez-
nete na www.konferencevenkov.cz/2020/.

 

Marcela Syrová 
manažerka SMS ČR 

v Kraji Vysočina

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Informace o kurzu najdete na stránkách portálu pod názvem Vybrané elektronické nástroje a jejich využití v praxi. Školení se zabývá technickou i 
právní úrovní a jeho součástí je i praktická ukázka ze zasedání zastupitelstva obce s využitím online aplikace s komentáři v kontextu zákona o ob-
cích. Kurz trvá čtyři hodiny a probíhá online formou videokonference. Termíny jsou průběžně zveřejňovány na www.portalzastupitele.cz, kde je 
možné se také jednoduše registrovat.

Online vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu „Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018–21“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_0
19/0010271 a je spolufinancován z EU. Jitka Mattyašovská, manažerka vzdělávání v SMS ČR
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Jsme SMS-služby s.r.o. a samosprávám a jimi zřizovaným 
školám nabízíme už od roku 2018 mnohem víc než jen službu 
pověřence pro ochranu osobních údajů, která exkluzivně zahr-
nuje i přístup k newsletteru Samospráva v právu. Členským obcím Sdružení místních 
samospráv ČR umíme poradit v oblasti dotací a veřejných zakázek, také s vypořá-
dáním autorských práv nebo se strategickým plánováním. Umíme provést i audit 
webových stránek. A co můžeme nabídnout školám? Poskytujeme pověřenecké služ-
by, v rámci kterých zdarma vydáváme newsletter Škola v právu, zajišťujeme rovněž 
školskou právní poradnu. A také pro vás píšeme! Přesvědčit se o tom můžete na naší 
dvoustránce, kterou si právě prohlížíte, a na webových stránkách SMS-služby s.r.o. 
v sekci Aktuálně, kde najdete všechny naše texty v plném rozsahu. Tak nezapomeňte, 
SMS-služby s.r.o. jsou tu pro vás a vaše školy. Jsou tu k vašim službám!

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

Co dělá? Nic! A to je špatně
Velmi často se setkáváme s tím, že na otázku, 
co pro vás pověřenec dělá, odpovídá starosta 
nebo ředitel školy: NIC. Z vlastní zkušenosti 
musíme potvrdit, že takový přístup je velmi 
častý. Nezřídka se setkáváme s tím, že úloha 
pověřence je plněna pouze formálně, kdy jedi-
né, s čím se pracovníci obecního úřadu nebo 
školy setkají, je pověřencem vystavená faktu-
ra. A to je špatně. 

Od našich pověřenců vyžadujeme víc
Od pověřenců, které svým členským obcím na-
bízí SMS ČR, vyžadujeme něco jiného: pravi-
delné návštěvy obcí, zajištění jejich informo-
vanosti o aktuálních problémech na úseku 
ochrany osobních údajů, připravenost reago-
vat na dotazy obcí a škol telefonicky i písemně. 
Potřebná je také orientace v dalších oblastech, 
u nichž by se mohlo zdát, že s ochranou osob-
ních údajů nesouvisejí, avšak opak je pravdou. 
Řeč je např. o vyřizování žádostí podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím nebo ob-
sahu webových stránek obce či školy. 

Volejte, i když máte jen 
pochybnosti…
Je pro nás důležité, aby se na pověřence neobá-
vali se svými dotazy obracet ani představitelé 
obcí a škol, a to i v případě, kdy mají jen po-
chybnosti. Pověřenci jsou tu právě od toho, aby 
poskytli radu preventivně, tedy aby vzniku pro-
blémů zabránili. Klíčové je pověřenci umožnit 
přístup k procesům, v kterých se zpracovávají 
osobní údaje, a to již ve fázi rozhodování o nich. 

To koneckonců již několikrát konstatoval 
Úřad pro ochranu osobních údajů ve svých zá-
věrech z kontrol provedených v orgánech veřej-
né správy. Naposledy lze takový závěr nalézt 
u kontroly provedené v první polovině letošní-
ho roku v personálním systému vybraného or-
gánu veřejné správy. 

Jde třeba o umístění kamery 
ve veřejném prostoru
Dalším typickým příkladem je umístění kame-
ry se záznamem do veřejného prostoru. Vy jako 
správce osobních údajů musíte dát pověřenci 
informaci o záměru takového zpracování a po-
věřenec vás musí upozornit na rizika zpracová-
ní, legálnost, ale i legitimitu umístění kamery 
na vámi vybrané místo. To vše provede s pomo-
cí nástrojů, které je v takových případech povi-
nen využít. Jedná se především o balanční test. 

Posuzovaný problém 
není nikdy černobílý
Správný pověřenec vám neřekne, že je posuzo-
vaný problém černobílý, ale že v případě zpra-
cování z našeho příkladu jde o komplexnější 
záležitost, která má zpravidla několik řešení 
a záleží jen na vás jako na správci, pro které se 
rozhodnete. 

Za našimi pověřenci stojí tým expertů
Nejen v takových případech je dobré mít po-
věřence, na kterého se můžete spolehnout. 

Pověřenci ze SMS-služeb s.r.o., za nimiž stojí 
tým expertů, jsou členským obcím k dispozici 
za velmi výhodných podmínek. Za jejich služ-
by zaplatí obce pouhých 600 Kč, školy 900 Kč 
měsíčně. 

Být členem SMS ČR se vyplatí
Nečlenové SMS ČR mají podmínky odlišné: 
měsíčně je pověřenec od SMS-služeb s.r.o. při-
jde na 1 200 Kč, na rozdíl od našich členů jim 
hradí také cestovné. I tady se ukazuje, že být 
členem SMS ČR se vyplatí. 

Zaujala vás naše nabídka? 
Pokud ano, je to skvělé. Budeme moc rádi za 
jakékoli vaše otázky a připomínky, které můžete 
zasílat na e-mail lenka.matejova@sms-sluzby.cz 
nebo zavolat na číslo 724 595 111.

Lenka Matějová 
koordinátorka

služeb pověřenců
SMS-služby

Posílá vám pověřenec jenom faktury? Změňte to!
Na přelomu listopadu a prosince to budou už čtyři roky od doby, kdy se začal ustavovat tým lidí, kteří od května 2018 
poskytují služby pověřenců pro ochranu osobních údajů členským obcím SMS ČR a jejich školám. A nejen jim. Naši 
pověřenci jsou k dispozici také obcím nečlenským. Víte, za jakých podmínek? A víte, co by měl pověřenec aktivně dě-
lat bez toho, aniž by čekal na váš pokyn?
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Podle situace si zakázky rozdělíme na již reali-
zované, v probíhajícím zadávacím řízení a při-
pravované.

Kdy lze provádět 
pouze nepodstatné změny?
Pokud máme vybraného zhotovitele a pode-
psanou smlouvu o dílo, lze provádět pouze 
nepodstatné změny tak, jak jsou definovány 
a umožněny dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). 
Tehdy může dojít ke změně ceny z důvodu ví-
ceprací či méněprací, které si stavba vyžádá, 
a to vždy v zákonných limitech dle uvedeného 
ustanovení. Tomuto tématu jsme se podrob-
něji věnovali v dubnovém vydání SMSky.

A pokud jde o samotné navýšení ceny?
V případě veřejných zakázek na stavební práce 
je cena za předmět plnění téměř bezvýhradně 
stanovena jako konečná, tj. jedná se o cenu za 
celý předmět veřejné zakázky. V takovém přípa-
dě není možné cenu u veřejné zakázky, na jejíž 
plnění již byla uzavřena smlouva se zhotovite-

Rostoucí ceny stavebních materiálů
ve veřejných zakázkách a jak si s tím poradit?
Také vás trápí rostoucí ceny stavebních materiálů? V současné turbulentní době bychom asi dlouho hledali aktuál-
nější téma v oblasti veřejných zakázek (dále jen VZ), které starosty obcí a měst sužuje. S cenami a dostupností někte-
rých stavebních materiálů na trhu (zejména betonářské oceli, dřeva, železa či izolace) mají zhotovitelé stavebních za-
kázek problémy již několik měsíců a ozývají se starostům s žádostmi o navýšení smluvní ceny či prodloužení doda-
cích lhůt. ÚOHS a MMR ČR na začátku září vydali společné výkladové stanovisko, jak postupovat. Co v něm najdeme? 
A jaký má zmíněné stanovisko za uplynulé měsíce vývoj?

lem, z důvodu navýšení cen materiálu na trhu 
nijak měnit, pokud si tuto možnost zadavatel již 
dříve ve smlouvě o dílo nevyhradil (viz dále).

Navýšení ceny až do výše 15 % 
hodnoty zakázky
MMR a ÚOHS ve svém stanovisku uvádějí mož-
nost navýšení ceny až do výše 15 % hodnoty 
zakázky, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4. Řadí 
je tak do kategorie změn „de minimis“, při je-
jichž aplikaci zadavatel není povinen změnu 
dle ZZVZ zdůvodňovat. Vzhledem k tomu, že 
prozatím není k dispozici rozhodovací praxe, 
která by potvrzovala soulad takového postupu 
se zákonem, doporučujeme zadavatelům při 
jeho aplikaci zdrženlivost.

MMR má v listopadu zpracovat 
podrobnější metodiku pro zadavatele
Zejména touto částí stanoviska se z iniciativy 
předsedy senátního Výboru pro územní roz-
voj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyň-
ka Linharta na pracovním jednání 27. října za-
bývali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj 
a  dalších vybraných organizací. Bylo zde při-
slíbeno, že během listopadu zpracuje MMR 
podrobnější metodiku, která detailněji popí-
še možnosti zadavatele, jenž se pro takový po-
stup rozhodne.

Pokud zakázku teprve připravujete…
Pokud zakázku teprve připravujete a chcete být 
schopni reagovat i po podpisu smlouvy o  dílo 

na změny cen materiálu na trhu, lze doporučit 
doplnění zadávací dokumentace a smlouvu 
o  inflační doložky nebo doložky umožňující 
změnu cen materiálů na základě objektivně 
zjistitelných informací (cenové soustavy RTS, 
URS), ale samozřejmě opět v souladu s § 222 
ZZVZ. V takovém případě se bude jednat o vý-
hradu dle § 100 odst. 1 ZZVZ, respektive dle 
§ 222 odst 2.

Když zadávací řízení probíhá…
V situaci, kdy zadávací řízení probíhá a dosud 
neuběhla lhůta pro podání nabídek, má zada-
vatel možnost změnit zadávací dokumentaci 
v souladu s § 99 ZZVZ a zohlednit případný ná-
růst cen. V takovém případě musí zohlednit 
i nezbytné prodloužení lhůty pro podání nabí-
dek o celou původní délku zadávací lhůty. Měj-
me na paměti, že pokud již lhůta uběhla, není 
možné zadávací podmínky měnit.

Dotaz:
Rádi bychom v naší obci restaurovali 
pomník padlým v 1. světové válce. Existují 
na tento záměr nějaké dotační zdroje?

Odpověď: 
Obnovu pomníků a válečných hrobů podporu-
je Ministerstvo obrany. Dotace na realizaci pro-
jektu činí 80 % z celkových uznatelných skuteč-
ně vynaložených nákladů na stavební část pro-
jektu. Minimální výše poskytované dotace je 
50 tis. Kč. Pro podání žádosti je nutné sepsat in-
vestiční záměr, a to nejlépe na základně restau-
rátorského posudku či zprávy od odborníka na 
restaurování památek. Žádosti podané v termí-

nu příjmu a následně posuzované jsou případ-
ně podpořeny v dalším kalendářním roce.

Dotaz:
Rádi bychom v naší obci vytvořili nový 
navigační systém pro návštěvníky 
atraktivit cestovního ruchu. Existují 
na tento záměr nějaké dotační zdroje?

Odpověď: 
Tyto typy projektů podporuje Ministerstvo pro 
místní rozvoj z programu Rozvoj základní 
a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. 
V rámci programu budou podporovány aktivity 
zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu, podporu vybavenosti turis-
tických tras, rozvoj navigačních a informačních 
systémů v destinacích, úpravu lyžařských bě-
žeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopra-
vy návštěvníků v turistických regionech a v ne-
poslední řadě i monitoring návštěvníků.

Střípky z dotační poradny aneb obce se ptají a my odpovídáme

Luděk Beneš & Ondřej Štach
dotační specialisté

dotace@smscr.cz

Jan Mudra, Eliška Kloučková /
administrátoři veřejných
zakázek SMS-služby

Pro informace o službách v oblasti veřej-
ného zadávání nás kontaktujte na e-mai-
lu: eliska.klouckova@sms-sluzby.cz

Dominik Hrubý,
legislativní

analytik SMS ČR
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Soutěž Komunální projekt vyhlašuje vydavatelství Profi Press s. r. o. spo-
lu s redakcí jeho časopisu Moderní obec. Dlouhodobě má podporu také 
ve Sdružení místních samospráv ČR.  Mezi účastníky slavnostního od-
poledne v Českém muzeu hudby nechyběl ani předseda SMS ČR Stani-
slav Polčák, který poukázal na to, že obce realizovaly velké množství uži-
tečných projektů i přes všechny potíže spojené 
s pandemií v roce 2020.
Zdroj: https://komunalniprojektroku.cz/

Gabriela Dvořáková
manažerka SMS ČR

v Královéhradeckém kraji

Krajské předsednictvo rokovalo o dotacích 
na příští rok a o starostech kolem odpadů
Dotační krajské tituly pro obce na rok 2022, aktuální regionální situ-
ace kolem odpadů nebo podpora stávajících členů předsednictva 
SMS ČR z Olomouckého kraje na celorepublikovém volebním shro-
máždění. Také těmito tématy se v pátek 22. října zabývalo na svém 
jednání krajské předsednictvo (KP) SMS ČR.

Od konce září je na portálu Krajského úřadu Olomouckého kraje www.
olkraj.cz zveřejněn přehled dotačních programů na příští rok. Vedle těch 
obvyklých – v čele s Programem obnovy venkova, který je zpravidla pro 
obce nejzajímavější – se letos na seznamu poprvé objevil titul „Smart re-
gion“. K diskusi o jeho uplatnění v praxi se KP SMS ČR chystá pozvat na 
své listopadové jednání krajskou radní a nově zvolenou místopředsedky-
ni Regionální stálé konference Zdeňku Dvořákovou Kocourkovou. 

Za přestavbu elektrárny získal Nový Hrádek 
cenu ministryně
Za přestavbu bývalé větrné elektrárny na 
rozhlednu s turistickým infocentrem získal 
Nový Hrádek na Náchodsku cenu ministryně 
pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Ta ji vyhlá-
sila v rámci soutěže Komunální projekt roku 
2021. Nový Hrádek je členskou obcí SMS ČR 
a  jeho starosta Zdeněk Drašnar předsedou 
krajského sdružení. Výsledky soutěže byly 
oznámeny v úterý 21. září.

V letošním už sedmém ročníku soutěže se se-
šlo 51 projektů obcí a měst, které se ucházely o 
vítězství v některé ze sedmi soutěžních kate-
gorií. Celkovým vítězem soutěže se letos stal 
projekt Multifunkční kaple města Březová na Sokolovsku. 

V dalším bodě programu požádali přítomní svého kolegu Marka Oš-
ťádala, aby ze své senátorské pozice apeloval na urgentní potřebu legis-
lativně i věcně dořešit záležitosti kolem nového odpadového zákona. 
Poté se jednohlasně usnesli podpořit Radka Brázdu a Radima Sršně v je-
jich opětovných kandidaturách do předsednictva SMS ČR a vzali na vě-
domí, že se mezi finalisty ekologicky zaměřené soutěže OBEC 2030 do-
stala obec Veselíčko s kompostárnou a obec 
Nemile s fotovoltaickou elektrárnou. 

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 postupně představují předsedové krajských Sdružení místních samospráv ČR té-
mata, která momentálně řeší samosprávy ve svých regionech.

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Královéhradecký kraj

Mokrůvky se mohou pyšnit 
prorodiným certifikátem 
Členské Morkůvky jsou mezi 20 oceněnými obcemi, které v úterý 26. 
října převzaly v brněnském VIDA centru certifikát auditu familyfrien-
dlycommunity Jihomoravského kraje. O co jde? 

Audit je v České republice dosud ojedinělý nástroj na podporu vytváře-
ní prorodinného prostředí, mezigeneračního dialogu a spolupráce sa-
mosprávy obcí a občanů. Pro udělení certifikátu musí obec splnit pod-
mínky auditu, který pomáhá žadatelům nastartovat rodinnou politiku 
v jejich obcích, zmapovat potřeby rodin, naslouchat podnětům občanů. 
Vzor této aktivity pochází z Rakouska. 

„Občané sami dali podnět k vybudování bike parku, horolezecké stěny, k po-
řádání zájezdů za kulturou a sportem, provozování kina s popcornem a colou, 
poskytnutí přísálí k setkávání občanů,“ uvedla starostka obce Morkůvky 
Brigita Petrášová. „Něco už se podařilo, něco ještě na realizaci čeká,“ dodala 
s tím, že právě audit jejich obci pomohl zmapo-
vat potřeby a nápady občanů ke zlepšení života.

Blanka Březinová
manažerka SMS ČR

v Jihomoravském kraji
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spirativní byla rovněž zastávka ve firmě na výrobu nabíjecích stanic pro 
elektromobilitu, kde se nacházejí i prototypy stanic pro město Slavičín.

S Miroslavem Kováříkem v Modré 
Třídenní cestu završili účastníci výpravy v obci Modrá, kde se jim věnoval 
starosta Miroslav Kovářík. Jeho jednatřicetileté působení v samosprávě je 
obdivuhodné. Své hosty provedl Archeoskanzenem i vodním světem v ex-
pozici Živá voda, kam byla instalována tepelná čerpadla pro vytápění, kte-
rá navíc v zimě chladí místní kluziště. Už v roce 2010 obec realizovala pro-
jekt fotovoltaické elektrárny, jež dodává elektric-
kou energii do sítě a do veřejného osvětlení obce. 

Milada Vopálková
manažerka SMS ČR

v Jihočeském kraji

Jihočeští starostové vyrazili za kolegy 
na Vysočinu a Zlínsko
Třídenní exkurzi pro starosty a zástupce samospráv uspořádalo začát-
kem listopadu jihočeské SMS ČR ve spolupráci s Celostátní sítí pro ven-
kov. Zamířili na Vysočinu a Zlínsko za praktickými příklady dobré praxe.

S Pavlou Chadimovou v Heřmanově
Otázky na zapojení lidí do života v malé obci, spolupráci s místní ekofar-
mou a zachování služeb na venkově patřily k nejčastějším při setkání 
s Pavlou Chadimovou, starostkou Heřmanova na Vysočině.  Účastníky ex-
kurze provedla nejen po své malebné obci, ale seznámila je i s běžným ko-
loritem zdejšího života. Za všechny počiny a snahu v roce 2017 získala 
obec 1. místo v soutěži Vesnice roku. V obci se za působení Pavly Chadimo-
vé povedlo zrekonstruovat obecní budovy i veřejné prostranství, zachrá-
nit služby, jako je obchod a kamenná pošta, které nyní provozuje obec. 

S Tomášem Chmelou ve Slavičíně
Ve Slavičíně na Zlínsku debatovala jihočeská výprava se starostou Tomá-
šem Chmelou. Ten je pozval na návštěvu centrální kotelny Malé Pole. In-

Středočeský kraj má 
od října nového manažera: 
Představuje se Petr Kobylka
Ačkoliv jsem „Pražák“ jako poleno, ke Středo-
českému kraji jsem si vybudoval kladný vztah 
především díky rodinným vazbám. Moje babička byla průvodkyně 
a kunsthistorička a když jsem byl malý kluk, poznal jsem díky ní téměř 
všechny historické skvosty Středočeského kraje. Tyto cesty ve mně zase-
ly pozitivní vztah k našemu kraji, ale především k historii.

Během gymnaziálních studií jsem se pak zabýval historií první re-
publiky a osobností Antonína Švehly, předsedy tří prvorepublikových 
vlád, předsedy agrární strany a významné osobnosti českého venkova 
a  Hostivaře; jak rád dodávám – vesnice uvnitř Prahy. Po absolvování 
gymnázia jsem se rozhodl, že nejlepší cestou pro mě bude studium po-
litologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V rámci studií se 
můj zájem začal upínat a stáčet ke komunální a regionální politice. Uvě-
domil jsem si, s jakým málem a jak efektivně mnohdy hospodaří staros-
tové těch nejmenších municipalit. Můj zájem o tuto problematiku rostl 
a začal jsem přemýšlet, jak jim pomoci. Když jsem letos v září objevil na-
bídku SMS ČR, že hledá regionálního manažera pro Středočeský kraj, 
došlo mi, že tohle je práce, která mi dává smysl. Těším se na budoucí 
spolupráci se starosty a starostkami z mého regionu a těším se, až svou 
prací přispěji k rozvoji středočeských samospráv.

Jihočeský kraj

Středočeský kraj

Zlínský kraj

Obce mohou žádat o krajské dotace 
na vodohospodářské stavby či studie
Až do 7. ledna 2022 mohou obce v Moravskoslezském kraji žádat o pří-
spěvek na drobné vodohospodářské akce. Kraj bude stejně jako 
v předchozích letech přispívat i na studie, které menším obcím navrh-
nou nejvhodnější způsob nakládání se srážkovými a odpadními voda-
mi. Moravskoslezský kraj obcím rozdělí celkem 15 milionů korun.

„Kraj nabízí obcím dotace na výstavbu a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpad-
ních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody. Získat mohou až pět milionů ko-
run,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka 
Němečková Crkvenjaš a vysvětlila, že na krajskou dotaci dosáhnou obce do 
dvou tisíc obyvatel, popřípadě do pěti tisíc obyvatel v případě, že projekt ře-
ší likvidaci odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou v lokalitě s po-
čtem do 500 obyvatel. Moravskoslezský kraj nabízí obcím také příspěvek na 
studie řešící nakládání s vodami. Na ty mohou získat až 400 tisíc korun.

Krajský úřad přijímá žádosti od 29. listopadu. Podrobné informace 
o vyhlášených dotačních programech jsou k dis-
pozici na webových stránkách kraje.

Zdroj: www.msk.cz
Michal Dresler

manažer SMS ČR
v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj

Starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková je nejen novou poslankyní PČR, 
nyní stojí také v čele celostátního Sdružení místních samospráv ČR. Krátce po par-
lamentních volbách se v Horní Lidči sešlo krajské předsednictvo a své dosavadní 
předsedkyni vyjádřilo podporu a popřálo mnoho úspěchů a sil v nových pozicích.
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V Libereckém kraji se seminář uskutečnil koncem října pro zhruba 
50 zástupců obcí. Vedla jej specialistka na odpady Barbora Tomčalová. 
V prvním bloku představila změny v odpadové legislativě, a to nejen 
z hlediska zákona o odpadech, ale také z pohledu vyhlášek o podrobnos-
tech nakládání s nimi. Druhý blok věnovala novinkám v oblasti místních 
poplatků za odpady. Prostor byl vyhrazen také otázkám a odpovědím. 

Podle reakcí měl seminář pro účastníky velký přínos. Záštitu nad je-
ho konáním převzal krajský radní Václav Žídek 
z resortu životního prostředí a zemědělství.

Petra Černá
manažerka SMS ČR
z Libereckého kraje

Kvůli ekologii uzavírá plzeňské biskupství 
nové smlouvy se zemědělci
Chceme na svých pozemcích hospodařit šetrně, hlásá aktuálně plzeň-
ské biskupství, které hodlá hospodařit ekologičtěji. Na západě Čech 
vlastní tři tisíce hektarů půdy, které získalo v restitucích a pronajímá 
je soukromým zemědělcům. Kvůli ekologii jim teď církev začíná mě-
nit podmínky pronájmu a žádá o udržitelnější přístup. 

Plzeňské biskupství hodlá měnit podmínky postupně všem zemědělcům, 
se kterými uzavřelo tisícovku pachtovních smluv. „V nové smlouvě je i zakot-
veno, že si necháváme dodávat nejen osevní plány, ale i seznamy hnojiv,“ přiblížila 
pro Českou televizi Petra Benešová z majetkového oddělení Biskupství pl-
zeňského. S kým se neshodnou na základních pravidlech, tomu smlouvu 
neprodlouží. Vyžadovat budou i pravidelná hlášení. První reakce od svých 
zemědělců už mají, a to jak pozitivní, tak negativní. V  krajině ale bude 
změna pravidel biskupství znát nejdřív za pět let.
Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz

Roman Svoboda
manažer SMS ČR

v Plzeňském kraji

Byla jednou jedna NOVÁ 
odpadová legislativa...
I takto by mohla začínat pohádka s dobrým koncem. V případě nové 
odpadové legislativy můžeme v dobrý konec alespoň doufat. Aby to-
mu tak skutečně bylo, pořádá SMS ČR pravidelné semináře předsta-
vující novou odpadovou legislativu prakticky a jasně.

Liberecký kraj

Plzeňský kraj

Ústecký kraj

SMS ČR na Ústecku prohlubuje spolupráci 
s krajskou sítí MAS
V posledním říjnovém týdnu se v centru Děčína setkali krajští zástupci 
Sdružení místních samospráv ČR a místních akčních skupin. Sestava slo-
žená z krajského předsedy SMS ČR Petra Lišky, členky krajského předsed-
nictva SMS ČR Magdy Pejšové, krajského manažera SMS ČR Marka Ko-
márka, předsedkyně krajské sítě MAS Evy Hamplové a místopředsedy 
krajské sítě MAS Marka Hartycha probrala mj. možnosti menších obcí 
čerpat zdroje určené na transformaci Ústeckého kraje, možnou spoluprá-
ci obou organizací spočívající v koordinovaném postupu při řešení kraj-
ských témat nebo potenciální doplnění krajského předsednictva SMS ČR 
o nového člena zastupujícího okres Děčín. Členové krajské sítě MAS se ta-
ké budou účastnit akcí organizovaných SMS ČR. Tou nejbližší bude na za-
čátku příštího roku chystané krajské shromáždění. Všichni zúčastnění se 
také shodli na tom, že spolupráce obou organizací napomůže především 
ke zkvalitnění informovanosti obcí napříč celým regionem. MK

Příklad dobré praxe z obce Patokryje v Ústeckém kraji

Patokryje mají vlastní e-shop! 
Dnes výjimka, zítra samozřejmost?
Malá obec Patokryje na Ústecku s necelými pěti sty obyvateli se může 
pochlubit mezi obcemi vskutku netradičním řešením. Lidé zde mohou 
zaplatit za místní poplatky, ale také např. za pronájem obecních pro-
stor, obecní multikáry či jiného vybavení, online. „Podobné řešení zatím 
na českém venkově rozhodně není standardem, ba dokonce podobnou mož-
nost nenabízí svým obyvatelům ani sousední pětašedesátitisícový Most,“ 
říká starosta obce Karel Řehák.

A jak to celé funguje? Podobný postup zná především ze soukromého 
sektoru nejspíše každý z nás. Po návštěvě webového rozhraní je k dispo-
zici celkem osm různých položek s možností nastavení jednotlivých pa-
rametrů (počty osob, dnů či např. časových bloků). Následuje vložení 
položky do virtuálního nákupního košíku, vyplnění potřebných údajů 
a platba, kterou je možné provést kartou, bankovním převodem nebo 
také s využitím digitální platformy Google Pay.

Nezbývá než si přát, aby se podobná řešení stávala ve veřejné správě 
a ve venkovském prostoru standardem. Nyní si však obyvatelé Patokryjí 
užívají spíše přepychu, který byl mj. oceněn šes-
tým místem v soutěži zaměřené na chytrá řeše-
ní na platformě Obec 2030.

Marek Komárek
manažer SMS ČR v Ústeckém kraji
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Starostka a berňačky: Když je na obci všechno špatně,
vzpomenu si na canisterapii
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Máte ještě kromě starostování nějaké další 
pracovní povinnosti? 
Kromě starostování pracuji ještě pro dobrovol-
ný svazek obcí Nechanicko. Mikroregion má 
sídlo u nás na obecním úřadě v Mokrovousech, 
takže často „sedím na dvou židlích“.

Jaká je vaše role v zapsaném spolku 
Aura Canis?
V organizaci jsem místopředsedkyní a mám na 
starosti činnost spolku v Čechách.

Jak dlouho a proč se zabýváte canisterpaií? 
Canisterapií se zabývám od roku 2002. Tehdy to 
bylo odvětví neznámé, začínala jsem sama a až 
po několika letech jsme s kamarádkou založi-
ly tenkrát občanské sdružení. Ke canisterapii 
mě přivedla naše první fenka – berňačka Danka 
z Hodolan. Kromě výstavně úspěšného psa mě-
la také skvělou, přívětivou a přítulnou povahu. 
Výstavy pro mě nikdy nebyly zajímavé, hledala 
jsem něco, čemu bych se s pejskem mohla věno-
vat, co by nás společně bavilo. Pak jsem viděla 
v televizi pořad o canisterapii a měla jsem jasno.

Komu a kde konkrétně pomáháte?
Pravidelně docházím do speciální školy v Hradci 
Králové, kde navštěvuji děti s různým typem 
znevýhodnění. Jsou mezi nimi autisté, děti s po-
ruchami chování, s dětskou mozkovou obrnou, 
Downovým syndromem, těžkými epilepsiemi, 
kombinovanými vadami. Občas zajdu do školky 
či školy, kde mám připravený výchovně vzdělá-
vací program o správném přístupu a výchově 
psů. Sem tam se naskytne i individuální caniste-
rapie, většinou s dětmi s poruchami autistického 
spektra. Během léta občas navštěvuji dětské tá-
bory, které pro znevýhodněné děti pořádá Čes-
kobratrská církev evangelická. Je milé, že i když 
se s dětmi vidím jednou za rok, mnozí si mě 
i přes své hendikepy pamatují a těší se z návštěvy.

Kolik času této pomoci věnujete?
Samotnému průběhu canisterapie asi tak dvě 
až tři hodiny týdně. Ale je také potřeba psy při-

Velkým koníčkem starostky Mokrovous Jany Pečenková je canisterapie. Je jed-
nou ze zakladatelek organizace Aura Canis, která vznikla v roce 2006 a dnes 
má už téměř celorepublikovou působnost. Činnost organizace se časem roz-
šířila i o vzdělávací programy ve školách, zájemci zde mohou dokonce nejen 
složit canisterapeutické či felinoterapeutické zkoušky, ale díky seminářům 
získat i další znalosti v oboru zooterapií.

Uvolněný či neuvolněný? Co jsou to vlastně za lidi? 
Uvolněný starosta obce je pro výkon funkce uvolněn ze „svého“ zaměstnání, funkci starosty tedy vykonává na plný 
úvazek. Neuvolněný starosta není pro výkon své funkce uvolněn ze svého zaměstnání, tuto funkci tak vykonává sou-
běžně se svým zaměstnáním. Co jsou ti starostové vlastně za lidi? A jaké mají někdy neobvyklé profese či koníčky?

Seriál

pravit, vytvořit si plán hodiny, nachystat po-
můcky, občas něco prokonzultovat, nastudo-
vat... Takže těch hodin bude rozhodně víc.

Kolik psů máte?
Mám dvě berňačky a jednu entlebušku.

Co obnáší jejich výcvik pro canisterapii?
Pejska pro canisterapii je dobré si pečlivě vy-
brat už u chovatele. Jeho příprava na canistera-
pii se moc neliší od normálního výcviku psa. 
Je ale důležité zvykat ho od malička na více vje-
mů. Například seznámit ho včas s berlemi, vo-
zíkem, nemocničním prostředím, brát ho hod-
ně mezi lidi a na rozličná místa a taky ho učit 
dobrému chování doma. Důležité je také budo-
vat si s ním vztah. Pes musí mít v pánečkovi sto-
procentní jistotu a důvěru. Canisterapie je vždy 
týmová práce. Tým tvoří člověk a pes.

Proč jste si vybrala právě bernské 
a entlebuchské salašnické psy?
Když jsme měli malé děti, vybírali jsme psa 
vhodného k nim. Berňák byla jasná volba, toto 
plemeno jsme si zamilovali. Entlebuch tak ně-
jak přišel postupem času. Hledali jsme něco 
menšího a více akčního.

Jak lze skloubit canisterapii se starostováním? 
Starostování je práce – jak se teď často říká 24/7. 
Velkou výhodou této profese je možnost pláno-
vat. Proto to skloubit lze. Mokrovouští jsou větši-
nou fajn. Někdy jsou i špatné dny, kdy se mně 
nedaří a je potřeba nějak komunikovat i s lidmi, 
kteří kolem sebe šíří takové to – „všechno je špat-

ně“. To si pak vzpomenu na canisterapii. Na tolik 
lidského neštěstí, které vidím pokaždé, když při-
jdu mezi „své“ děti. To jsou totiž ty opravdové 
problémy a starosti. Ne to, že sousedovo listí pa-
dá na druhý pozemek, že mladé „náplavy“ budí 
ráno kohout nebo jim smrdí hnůj.

Odkdy jste starostkou Mokrovous?
Od roku 2010.

Proč jste se na starostování dala?
Pracovala jsem na obci nejprve jako účetní. Pak 
nějak dozrál čas a říkala jsem si – proč to nezku-
sit, už tu práci znám a vlastně se jen přesunu do 
jiné kanceláře. To nebyla moudrá úvaha. Záhy 
jsem zjistila, jak naivní myšlenka to byla. Mám 
ale štěstí na lidi kolem sebe, skvělou účetní i za-
stupitele.

Baví vás tato práce? Jak ji dnes s odstupem 
let, kdy jste ve funkci, hodnotíte?
Starostování mě baví. Baví mě, když vidím, jak 
se lidi radují z prostředí, kde žijí, a jsou spokoje-
ní (někteří samozřejmě ne, ale s tím já nic neu-
dělám). Snažím se svou práci dělat, jak nejlépe 
dovedu. Mám pořád spoustu nápadů, některé 
se daří zrealizovat, některé ne. Dříve jsem byla 
tak trochu víc hrr, teď už nechávám nápady do-
zrát, až přijde jejich čas. Většinou se to vyplatí.

Budete kandidovat 
i v nadcházejících volbách?
Ano.

Proč?
Mám ještě nějaké nápady a investice a ráda bych 
je dokončila. Práce mě baví, jak jsem psala, tak 
zatím neuvažuji o hledání jiného zaměstnání.



Dotace na fotovoltaiku z Modernizačního fondu jsou připravené i pro mnoho měst a obcí, které o tom možná ani ne-
ví. Patříte mezi ně? Na novém webu Hnutí DUHA, šitém na míru přímo obcím, zjistíte, zda se váš konkrétní projekt 
elektrárny vyplatí, kolik bude stát a jaká bude výše dotace.
Dotace na vlastní elektrárnu budou konečně obcím otevřené i bez předregistrace. Novou výzvu připravuje Státní fond 
životního prostředí na začátek příštího roku. Na stránkách Venkov v balíku najdete návody, jak podat úspěšnou žádost.
Letní výzva Modernizačního fondu se pomalu 
chýlí k uzavření, podle Ondřeje Vrbického ale 
Státní fond životního prostředí chystá novou vý-
zvu na dotace pro fotovoltaické elektrárny na 
začátek roku 2022. Za velmi podobných podmí-
nek jako v té současné v ní mohou žádat i města 
a obce, tentokrát ale všechny, bez omezení před-
chozí registrací v Modernizačním fondu.

Stejně jako v končící výzvě, i tentokrát mu-
sí obce žádat o tzv. sdružené projekty. Jedná 
se o nejméně dva projekty zároveň – dvě elek-
trárny na dvou přípojných místech. Instalace 
více fotovoltaik v obci, například na školu, dům 
s pečovatelskou službou nebo na čističku od-
padních vod, může být výhodná. Více projektů 
najednou může obcím přinést slevu od doda-
vatelů.

Řada starostů ale nemá po ruce dostatek 
informací nebo specialisty. Klíčový parametr, 
na který se bude ptát každé zastupitelstvo, je 
návratnost projektu. Bez detailnější znalosti 
trhu a technických parametrů fotovoltaiky to 
může být oříšek. Hnutí DUHA proto připravilo 

Modernizační fond otevře další výzvu na 
fotovoltaiku, tentokrát i pro všechny obce

právě pro obce kalkulačku finanční návratnosti 
projektů, kterou si může každý stáhnout bez-
platně na https://venkovvbaliku.hnutiduha.cz/
starosta/.

Do kalkulačky stačí zadat velikost ploch, na 
kterých má být elektrárna umístěna, a údaje 
z  faktur za elektřinu – spotřeba a cena – aby 
bylo možné vypočítat úsporu. O zbytek se po-
stará sofistikovaný algoritmus, který bere v po-
taz nejen ceny na trhu, ale také průběh osvitu 

každý den v roce nebo typické křivky spotřeby 
pro daný objekt.

Snadno tak zjistíte nejen dobu návratnosti 
v letech, ale také kolik energie elektrárna vyro-
bí, jak pokryje vaši spotřebu a jaký bude celko-
vý zisk zařízení po dobu jeho životnosti. A ne-
chybí ani výpočet dotace, samozřejmě pro dva 
a více sdružené projekty, podle podmínek Mo-
dernizačního fondu.  

Ondřej Pašek, Hnutí DUHA
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Co zásadního se v obci 
za vašeho působení změnilo? 
To je spíš otázka na mokrovouské občany. Ale 
přeci jen se trochu pochlubím prvním počinem, 
kterým byla stavba kiosku letního občerstvení 
(v obci není hospoda). Peněz v roce 2011 moc ne-
bylo, obec měla za sebou velké investice (plynofi-
kaci, vodovod a chodníky). Kiosek se povedlo po-
stavit v tzv. Akci Z a v rekordním čase – za čtyři 
měsíce. Makali nejen zastupitelé, ale i  ostatní 
z vesnice. Všichni bez nároku na honorář. Ke kios-

ku přibylo před lety ještě všesportovní hřiště 
a hřiště pro děti. Vznikl krásný areál, kde se v let-
ních měsících můžeme sejít a odpočinout si. Zvý-
šil se počet akcí pro děti, a nejen pro ně. Máme 
celkem originální nápady – stačí se podívat 
k nám na web do fotogalerie. Jeden z těch nejori-
ginálnějších je naše recesistická měna 1 vous.

Co obci Mokrovousy chybí?
V obci chybí byty. To je i moje vize do budouc-
na – vybudovat jeden či dva malé startovací 
byty pro mladé nebo pro toho, kdo se ocitne 
v  nouzi. Nikdy nevíme, co se nám může zítra 
stát, a je dobré, když je obec připravena pomo-
ci. Chybí nám také zaměstnanci na údržbu ob-
ce (sekání trávy a ostatní údržbu v obci).

Co chystáte v současné době? 
V současné době máme připravený projekt na 
dostavbu chodníku na návsi, pracujeme na re-
konstrukci obecní budovy potravin. Právě v prv-
ním patře budovy by mohly vyrůst dva byty.

V souvislosti s vaší láskou k pejskům a vaší 
profesí vůbec by mě ještě zajímalo, jak v obci 
řešíte problém se zatoulanými zvířaty?
Snažíme se najít majitele prostřednictví spo-
lečnosti Psí detektiv, sociálních sítí a ve spolu-

práci s okolními starosty. Většinou se nám to 
podaří, máme štěstí.

Máte ještě nějaké další koníčky? 
Mým velkým koníčkem je scrabble. Této stolní 
hře se věnuji více jak 20 let. Hraji online na tzv. 
herně nebo s kolegy ze scrabblového klubu asi 
jednou měsíčně „naživo“. Hra má svá pravi-
dla, čas na jeden tah, slovník přípustných 
slov. Účastním se turnajů, které jsou kvalifi-
kační. V  žebříčku scrabblistů se podle úspě-
chů na těchto turnajích zapisuje umístění. 
Prvních 32  se kvalifikuje na mistrovství re-
publiky. Mně se letos podařilo dostat do této 
„elity“. Skončila jsem na 21. místě, tak to je ta-
kový můj „osobák“. 

Tak ať se vám i nadále daří ve všem, 
co děláte!

Rozhovor připravily
Marie Šuláková a Gabriela Dvořáková
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Společnost CETIN v květnu letošního roku zprovoznila vysokorychlostní přípojku milionté-
mu zákazníkovi. Jedná se tak o milion aktivních přípojek na pevné síti CETIN, které umožňu-
jí všem jejím uživatelům vysoce kvalitní internetové připojení.

Rychlejší internetové připojení
Díky kombinaci široce dostupného metalického vedení a vysokokapa-
citních optických vláken dosahují v dnešní době přípojky CETIN nejčas-
těji rychlostí 50 Mb/s a 100 Mb/s. K dispozici jsou i přípojky o rychlosti 
250 Mb/s, a ryze optické (FTTH) přípojky 1 Gb/s. Všechna tato připojení 
poskytují zákazníkům spolehlivé, bezpečné a stabilní internetové při-
pojení nezávislé na objemu přenášených dat, na provozu v síti nebo na 
vnějších klimatických podmínkách.

Investice do infrastrukturní sítě
Na základě rozdělení společností na samostatného operátora O2 a CETIN 
jako infrastrukturní společnost, se vytvořily vhodné podmínky pro masiv-
ní investice do rozvoje infrastrukturní sítě. Od vzniku CETINu v roce 2015 
do konce roku 2020 CETIN do pevné přístupové sítě investoval již více než 
8 miliard korun.

 „Jsme připravení naši infrastrukturu dál rozvíjet, poskytovat uživate-
lům špičkové služby pro práci, školu i zábavu, a přispívat tak k rozvoji digi-
tální ekonomiky v České republice,“ uvádí generální ředitel firmy CETIN, 
Martin Škop.

Vizí CETINu do budoucna je prostřednictvím špičkové telekomuni-
kační infrastruktury digitalizovat svět kolem nás. Digitalizace a auto-
matizace nejrůznějších denních činností je totiž nevyhnutelný trend, 
kterým se svět ubírá.

CETIN buduje optickou síť
pro milion domácností v České republice

Budování optických sítí
Strategie budování vysokorychlostních přístupových optických sítí (pro-
jekt FTTH – fiber to the home = optická přípojka do domu/bytu) je jednou 
z hlavních priorit společnosti do příštích let. Do roku 2027 si klade za cíl do 
sítě připojit optickým kabelem 1 milion domácností. Přípojka pevné op-
tické sítě umožní uživatelům připojení na internet s rychlostí až 1 Gb/s. 

CETIN také pomáhá s budováním optické sítě v obcích a městech a na-
bízí koordinaci všech kroků, vedoucích k vybudování moderní sítě. Cílem 
je, aby práce co nejméně zasáhly do komfortu občanů a stavební čety vždy 
nalézají vhodné trasy, které co nejméně zatíží město i jejich obyvatele. 

Páteřní optické trasy má CETIN v téměř 5 000 obcích a městech. Nabí-
zí tak otevřenou síť, na které své služby dodává přes 20 různých operátorů.

 
Kdo je Cetin?
Firma vznikla v roce 2015, kdy PPF vydělila z operátora O2 veškerou telekomu-
nikační infrastrukturu. Je velkoobchodním poskytovatelem služeb ostatním 
operátorům a poskytovatelům internetového připojení. Ti pak přes infrastruk-
turu Cetinu dodávají služby koncovým zákazníkům. Cetin provozuje 46 tisíc 
kilometrů optických kabelů a 20 milionů kilometrů párových metalických ka-
belů, přes které stále ještě většina domácností přijímá internet. Firma také pro-
vozuje 6400 základnových stanic pro sítě, na kterých fungují mobilní telefony. 
Cetin zajišťuje i datové služby pro firemní sítě, včetně mezinárodních spojení. 
Loni společnost vydělala svým akcionářům 2,5 miliardy korun čistého zisku.
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Již od roku 2005 je v České republice zavedena odpovědnost výrobců elektrozařízení postarat se o ně po ukončení 
jejich životnosti. Drtivá většina výrobců zvolila způsob kolektivního plnění, tedy účasti v některém z kolektivních 
systémů, které si za účelem společného plnění zákonných povinností založili. 

A několik z nich od počátku stavělo fungování 
systému co nejblíže občanům, tedy zapojením 
do obecních systémů nakládání s odpady. Tam 
kde má obec zbudováno sběrné místo, nebo 
sběrný dvůr, bylo pro obce jistě výhodné zbavit 
se nákladů odevzdáním spotřebičů právě někte-
rému z kolektivních systémů. Pro občany obcí, 
které žádné sběrné místo nemají, je to ale obtíž-
nější a výrobce nemá ani zákonnou povinnost 
u nich sběrné místo zřídit – a takovými jsou ze-
jména malé obce do 2000 obyvatel. Sběr elek-

Zpětný odběr elektrozařízení
– nová legislativa a možnosti spolupráce

troodpadu se stává obtížnější také z pohledu 
nového zákona. 

Balíček nové odpadové legislativy zahrnuje 
významné změny v oblasti zpětného odběru 
odpadních elektrozařízení. Jako jeden z nejdů-
ležitějších bodů je omezení konečných uživate-
lů (pozor – obec není v tomto případě za občana 
původcem odpadu) v otázce zbavování se elek-
troodpadu. Ti mohou spotřebiče odvézt buď 
přímo zpracovateli (musí si ale ověřit, zda je pří-
slušná provozovna osobou oprávněnou pro 
zpracování), mohou využít prodejce, který je 
povinen v místě prodeje, nebo dodávky převzít 
elektrozařízení stejného typu (tedy žehličku za 
žehličku, pračku za pračku), nebo jej odevzdat 
na místo zpětného odběru zřízené výrobcem 
(resp. provozovatelem kolektivního systému). 

Znamená to, že obec, ani odpadová firma, je-
jímž prostřednictvím řeší nakládání s komunál-
ními odpady, nesmí bez zřízeného místa zpět-
ného odběru od občanů elektroodpad přebírat. 

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 11/2021 19

Má možnost informovat občany o nejbližším 
veřejném sběrném místě (www.isoh.mzp.cz) 
a tam je s elektroodpadem poslat, ale pro mno-
hé z jejích občanů se to nejeví jako úplně nej-
vhodnější možnost. 

Elektrowin má pro malé obce bez sběrného 
dvora dvě základní možnosti, jak občany elek-
troodpadu zbavit: 
–  zapojením dobrovolných hasičů. Mají svůj 

vlastní program a ve sběru jsou velice aktivní. 
Do systému jich je zapojeno na 1700 a na cel-
kovém sběru se podílí téměř 10 %. Více infor-
mací naleznete na www.recyklujteshasici.cz

–  využitím mobilního svozu velkoobjemových 
a nebezpečných odpadů, v rámci kterého je 
možné odevzdat i odpadní elektrozařízení. 
Vyžaduje to ale uzavření smlouvy o zpět-
ném odběru a zapojení svozové firmy. Bližší 
informace o spolupráci vám v průběhu příš-
tích měsíců představíme v rámci krajských 
seminářů SMS ČR.

Asi už jste to také někdy zaslechli, že elektromobily jsou drahé, mají krátký dojezd, navíc se dlou-
ho dobíjí. Ale je to pravda? Pojďme společně vyvrátit několik mýtů, které kolem čistě elektrických 
vozů kolují. Uvidíte, že se vůbec nemusíte bát elektrické vozy do svého vozového parku zařadit.

MÝTUS #1 – JSOU PŘÍLIŠ DRAHÁ
Nejdražší součástí elektromobilu jsou jeho ba-
terie. S jejich rostoucí výrobou se však ceny po-
stupně snižují. Navíc při provozu elektromobi-
lu dosahujete úspor – elektřina potřebná k pro-
vozu bývá zpravidla levnější než odpovídající 
množství benzinu či nafty a vozy jsou také mé-
ně náročné na servis, čímž se zkracuje doba, 
kdy je vůz v údržbě a nemůže na silnici. Ačkoli 
tak pořizovací cena elektromobilu může být 
vyšší, vynaložená investice se zákazníkovi ob-
vykle brzy vrátí. Největším benefitem elektro-
mobilů je však jejich provoz bez lokálních emi-
sí, což z nich v očích vlády činí atraktivní vůz, 
kterému se v budoucnu dostane bezesporu vel-
ké podpory. Uživatelé elektromobilů se také již 
nyní mohou těšit například na výhody spojené 
s parkováním vozu, jeho provozem nebo vjez-
dem do center měst.
 
MÝTUS #2 – MAJÍ PŘÍLIŠ KRÁTKÝ DOJEZD
Věděli jste, že zaměstnanecká auta najedou 
denně v průměru méně než 100 km? Většina 
jízd je přitom kratších než 35 kilometrů. To je 
vzdálenost, kterou na jedno nabití hravě pokry-
je většina současných elektromobilů i plug-in 

Vyvracíme mýty o elektromobilitě

hybridů. Komu by ani to nestačilo, pak vězte, že 
nejnovější elektrický přírůstek značky ŠKODA – 
ENYAQ iV, poskytuje dojezd až 535 kilometrů 
na jedno nabití!

MÝTUS #3 – DLOUHO SE NABÍJEJÍ
Pro běžný provoz zaměstnaneckých vozů ne-
ní omezující ani délka jejich nabíjení. ŠKODA 
ENYAQ iV umožňuje dobíjení vysokým výkonem 
(až 125 kW), což znamená, že za zhruba půl hodi-
ny na rychlodobíjecí stanici elektromobil získá 
energii na stovky kilometrů jízdy.  Největší výho-
da elektromobilu je však v tom, že auto můžete 
dobíjet v čase, kdy ho vůbec nepotřebujete. Mů-
žete ho tak nechat nabíjet např. přes noc a ráno 
máte auto plně nabité a připravené k další jízdě.

MÝTUS #4 – DOBÍJENÍ JE KOMPLIKOVANÉ 
A DRAHÉ
Průměrný čas denní jízdy firemního vozu činí 
45 minut, což znamená, že za měsíc takový vůz 
stráví na cestách jen něco málo přes 15 hodin. 
Zbytek času pak stojí zaparkovaný na firem-
ním parkovišti, což přímo vyzývá k výstavbě 
a  využívání firemních dobíjecích stanic. Díky 
tomu mají firmy nejen dostatek času k nabíje-

ní své firemní flotily, ale zejména možnost vy-
užít pro dobíjení zvýhodněných distribučních 
sazeb s nízkým tarifem a tím výrazně zlevnit 
její provoz. Díky wallboxu ŠKODA (domácí na-
bíječka ŠKODA iV Charger Connect+) lze navíc 
snadno monitorovat spotřebu každého za-
městnance. O jednotlivých zákaznických balíč-
cích navržených na míru fleetovým zákazní-
kům jsme vás informovali již dříve.

MÝTUS #5 – NEJSOU BEZPEČNÁ
Elektrická auta jsou minimálně stejně bezpeč-
ná jako vozy se spalovacími motory. Jsou vyba-
vena nejmodernějšími asistenčními systémy, 
které mohou mít i díky tomu, že elektromobily 
nemají spojku a ručně řazenou převodovku, 
větší rozsah funkcí. V nárazových testech orga-
nizace EuroNCAP získávají moderní elektro-
mobily špičková hodnocení, stejně jako auta se 
spalovacími motory. Elektromobily automatic-
ky při havárii odpojují svou baterii, a jak proká-
zaly testy německého autoklubu ADAC, riziko 
požáru rozhodně není vyšší než u vozů klasic-
ké koncepce. Baterie sice hoří jinak než nádrž 
s benzinem či naftou, ovšem záchranné složky 
mají pro tyto případy již vyvinuté postupy.
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https://www.businessinfo.cz/clanky/firemni-auta-najedou-denne-jen-96-kilometru-na-to-elektromobily-bohate-staci/
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https://www.rnp2021.net/post/ekologick%C3%A9-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-vozov%C3%A9ho-parku-rodina-%C5%A1koda-iv
https://www.euroncap.com/en
https://www.euroncap.com/en
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/info/sicherheit-elektroauto/
https://www.adac.de/der-adac/aktuelles/e-auto-brand/
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Jaký je vývoj bezhotovostních plateb a poptávky po těchto 
službách ze segmentu municipalit?
Platební karty jsou čím dál oblíbenější. Pro jejich držitele je placení 
mnohem rychlejší, komfortnější i bezpečnější. Veřejná správa, jako jsou 
kraje, krajská města nebo statutární města bezhotovostní platby již 
umožňují. Na druhou stranu tu máme menší obce a vesničky, které se 
platebním terminálům prozatím vyhýbají.

Co je toho důvodem?
Nejčastěji jsou to obavy z neznámého, z reálné obslužnosti a také párová-
ní plateb s účetními systémy. V posledních několika měsících se ale i tento 
přístup mění. Tlak na minimalizaci hotovosti je vyvíjen nejen ze strany 
státu, ale i soukromých finančních domů, tedy bank, které neustále zvy-
šují své poplatky za vklady hotovosti. Skutečností zůstává, že práce s hoto-
vostí je sama o sobě nákladná zejména z bezpečnostního hlediska.

Jaké výhody mají pro municipality bezhotovostní platby? 
Těch výhod je hned několik. Více by o tom určitě řekli zástupci veřejné-
ho sektoru, u nichž má akceptace platebních karet své místo. Obecně lze 
ale říci, že dochází ke zjednodušení výběru poplatků, personální úspoře, 
snižování chybovosti lidského faktoru, případně automatizaci procesu, 
a to zejména ve chvíli, kdy využíváte možnost propojení platebního ter-
minálu s pokladním systémem. Provedené platby jsou automaticky za-
znamenávány a není nutné přecházet k ručnímu párování částek. V ne-
poslední řadě stojí za zmínku transparentnost díky tzv. odložené provi-
zi, kdy se finanční prostředky připisují na účet v provedené výši a jednou 
za měsíc dochází k vyfakturování poplatků za poskytnutí služeb ak-
ceptace platebních karet. 

Jaké jsou nové trendy a jaké novinky lze očekávat?
Pandemie ovlivnila možnost fyzického setkávání. Díky tomu si na trhu 
budují své místo tzv. „samoobslužné”, nebo také můžete zaslechnout 
„bezobslužné“ platební terminály. Tato zařízení se využívají pro provozy, 
kde není zapotřebí fyzické obsluhy. Řeč je o výdejových kioscích nejen 
na potraviny, čerpacích stanicích, nebo třeba i automatech na platby za 
parkování.

V oblasti e-commerce, tedy platebních bran, je často zmiňováno té-
ma portálu občana právě ve spojitosti s municipalitami. Jedná se o téma 
relativně nové a souvisí nejen s digitalizací veřejné správy, ale také s ur-
čitým označením moderního úřadu.

Do projektu Česko platí kartou
se zapojilo i SMS ČR
V rámci všech dostupných druhů plateb roste dlouhodobě podíl těch bezhotovostních. Proces významně podpoři-
la i pandemie covidu-19. Přijímat platební karty začali i obchodníci a organizace, které se tomu doposud bránily. 
Určitou roli v tom sehrál i projekt „Česko platí kartou”, jenž spustilo v roce 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Úspěch projektu potvrdila letos v dubnu jeho druhá vlna, do níž se zapojily další svazy, asociace a sdružení. Mezi 
nimi také SMS ČR. O projektu si povídáme s Valentýnou Mejzlíkovou, která je v KB Smart Pay zodpovědná za mu-
nicipality a veřejný sektor. 

Zajímavou novinkou z oblasti fyzického prostředí je platební termi-
nál přímo ve vašem mobilním telefonu. Hlavní zájem se očekává u drob-
ných podnikatelů, kteří své zaměstnání vykonávají v terénu a zároveň ne-
vyžadují zařízení pro zprocesování stovek transakcí denně. 

Mohou být platby na internetu zajímavé i pro veřejný sektor?
Určitě ano. Někteří naši klienti z oblasti veřejného sektoru využívají pla-
tební bránu pro prodej lístků a vstupenek na akce, které pod svou záštitou 
pořádají. Významný způsob využití platební brány pro potřeby municipa-
lit je již výše zmiňovaný „portál občana“, jenž si klade za cíl digitalizovat 
služby veřejného sektoru občanům. Přes portál občana je možné komuni-
kovat s příslušným úřadem, vyřizovat potřebné formuláře a zároveň uhra-
dit správní poplatky, pokud je součástí celého systému i platební brána.

„Dlouhodobým trendem jsou platby za pomoci našich chytrých zařízení. Ať už 
hovoříme o mobilních telefonech či hodinkách, stále se za těmito způsoby ukrý-
vá platební karta. Možná budou v budoucnosti úhrady za nákupy běžně prová-
děny náramkem, prstýnkem či přívěškem,“ říká Valentýna Mejzlíková, která je 
v KB Smart Pay zodpovědná za municipality a veřejný sektor.
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