
Milí čtenáři.
je tu další a v letošním roce poslední číslo 
Samosprávy v právu. Za podnětným roz-
hovorem jsem se tentokrát vypravila do 
Štramberka, s milou starostkou Andreou 
Hlávkovou jsem si tam popovídala o růz-
ných minulých i plánovaných projektech 
tohoto malebného města na Novojičín-
sku v Moravskoslezském kraji. Na téma 
kultivace veřejného prostoru navazuje 
článek Báry Šedové, která objasňuje otáz-
ky spojené s právní úpravou veřejného 
prostranství. V pravidelné rubrice Pra-
covní právo se Ondřej Preuss zaměřuje 
na dovolenou zastupitelů. Ke konci roku 
je aktuální i povinnost obce vyhotovit zá-
věrečný účet, o tom se podrobněji roze-
psala Martina Šnoblová. Zpravodaj uza-
vírá zajímavý judikát a  slovníček tema-
ticky spojený s problematikou veřejného 
prostranství.

Přeji vám nejen příjemné čtení, ale také 
příjemný konec roku a těším se na shle-
danou v roce 2022.

Slávka Kopačková, 
šéfredaktorka

Malebný a turisty milovaný Štramberk 
Naším největším problémem
je parkování, říká starostka
Když se řekne Štramberk, většině z nás se vybaví štramberská Trúba či zdejší 
perníková specialita Štramberské uši. To vše, ale i mnoho dalšího najdete 
v malebném moravskoslezském městečku, které rovněž patří do rodiny člen-
ských obcí SMS ČR. O tom, jak v tomto oblíbeném cíli turistů pečují o veřejný 
prostor, s jakými problémy se při tom potýkají a co je při jejich práci těší, ho-
voří starostka Štramberka Andrea Hlávková.

Štramberk je přezdíván jako 
Moravský Betlém. Proč právě takto? 
Štramberk je tak nazýván pro svou malebnost, 
historický ráz a unikátní soubor roubených 
chalup z 18. a 19. století, z nichž převážná větši-
na tvoří od roku 1969 městskou památkovou 
rezervaci, které vévodí středověká hradní věž 
zvaná Trúba.

Ve strategickém plánu města máte 
uvedeno, že údržba a péče o město je 
hlavní náplní činnosti při správě města, 
ať už jde o údržbu místních komunika-
cí, svoz odpadu či údržbu zeleně. 
Jak vnímáte naplňování tohoto cíle za 

dobu vašeho působení ve funkci 
starostky (pozn. od roku 2018)? 
Snažíme se o město pečovat, přestože je to v té-
to covidové době náročné. Průběžně provádíme 
opravy místních i účelových komunikací. V loň-
ském roce jsme v lokalitě Štramberk-Drážné 
vybudovali nové chodníky a letos jsme získali 
dotaci z MMR na obnovu hlavní komunikace 
– průtah městem. Oprava začne ještě letos, 
skončí v příštím roce. V oblasti odpadového 
hospodářství jsme v letošním roce zavedli no-
vý systém evidence odpadů. Všechny nádoby 
na odpad byly polepeny QR kódy, které svozo-
vá firma načítá, a tím eviduje v systému. Chce-
me tak snížit objem komunálního odpadu 
a více motivovat občany k jeho třídění.

Rozhovor

AMOSPRÁVA V PRÁVU
www.SAMOSPRAVAVPRAVU.cz www.SMScR.cz www.SMS-SlUzby.cz
Jsme SMS-služby s. r. o. Obcím a školám pomáháme s ochranou osobních údajů, admi-
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Štramberk je vyhledávaným a oblíbe-
ným cílem turistů. To jistě přináší i 
řadu povinností a problémů v souvis-
losti s péčí o vzhled města. Co je pro vás 
v tomto ohledu prioritou a jak se vám 
daří to naplňovat? 
Máte pravdu, že Štramberk je oblíbeným turis-
tickým cílem. Každý rok přiláká zhruba 500 ti-
síc návštěvníků. S tím souvisí náš největší pro-
blém, a tím je parkování. Vzhledem k tomu, že 
jsme historické město s městskou památko-
vou rezervací, máme omezené možnosti pro 
zřízení parkovacích ploch. Čím dál více ná-
vštěvníků by však chtělo parkovat v těsné blíz-
kosti centra a odstavné plochy, které máme vy-
budované na okrajích města, využívají až jako 
poslední možnost. Přestože jsme v poslední 
době počet parkovacích míst rozšířili, stále to 
v období hlavní turistické sezóny nedostačuje. 
Návštěvníci často parkují na zakázaných mís-
tech nebo místech určených pouze pro občany 
a místní podnikatele, což samozřejmě vyvolá-
vá nespokojenost místních. Aktuálně proto 
upravujeme dopravní systém a značení ve 
městě. Podobně jako např. v Praze nebo Ostra-
vě zavedeme barevné zóny. Modrá zóna bude 
pouze pro držitele rezidentních a abonentních 
karet, oranžová pro návštěvníky.

Kromě jiných pozoruhodných míst ve 
městě zaujme jeho střed a náměstí, 
které je centrálním veřejným prosto-
rem a součástí Městské památkové 
rezervace Štramberk. V letošním roce 
jste realizovali projekt na obnovu 
mobiliáře náměstí, jehož cílem bylo 
zlepšení veřejného prostranství 
prostřednictvím umístění kvalitního 
a funkčního designu městského 
mobiliáře. Jak hodnotíte tento projekt, 
jeho realizaci, ale zejména výsledek? 
Jednalo se o menší projekt, který jsme realizo-
vali v rámci dotační výzvy PRV č. 4 přes MAS 
Lašsko. Vyměnili jsme všechny lavičky a stojany 
na kola. Do budoucna však připravujeme zadá-
ní studie celkové revitalizace náměstí, která by 

měla zahrnovat i rozvržení míst pro parkování, 
vzhled a umístění předzahrádek, veřejné zele-
ně a prostor pro kulturní a jiné akce.

Se svou žádostí o rozhovor jsem vás 
zastihla na kontrolním dni na koupali-
šti v části Libotín. Můžete nám přiblí-
žit, o jakou investiční akci se zde jedná 
a kdy bude dokončena? 
Koupaliště jsme byli nuceni uzavřít v roce 2019 
kvůli havarijnímu stavu betonových konstrukcí 
bazénu a špatné a nevyhovující technologii re-
cirkulace vody. V roce 2020 byla zpracována 
projektová dokumentace na opravu koupaliště 
a v květnu letošního roku začala rekonstrukce, 
která byla rozvržena do dvou let. V roce 2021 
proběhla stavební část, v roce 2022 se uskuteč-
ní technologická část. Celá oprava bazénu by 
měla skončit příští rok v květnu.

Setkáváte se při své práci s problémy 
spojenými s užíváním pozemků, které 
nejsou ve vlastnictví města, ale slouží 
jako veřejné prostranství? 
Několik takových pozemků u nás je, ale větší 
problémy s nimi nemáme. Problémy máme spí-
še se soukromými pozemky, které sice nejsou 
veřejným prostranstvím, ale o které se majitelé 
nestarají. Snažíme se je kontaktovat a  vyzývat 
ke sjednání nápravy, někdy však bezvýsledně.

Vaše město navštíví v průběhu roku 
mnoho turistů, jak už jste zmínila. 
Jaká je náročnost údržby veřejných 
prostranství?  
Údržba je samozřejmě náročná, zvláště pak 
v  hlavní turistické sezóně a o víkendech. Úklid 
provádí zaměstnanci našich technických služeb 
v brzkých ranních hodinách. Při různých kultur-
ních a jiných akcích drží v místě konání pohoto-
vost a během dne několikrát vysypávají odpad-
kové koše, případně doplňují pytle a udržují po-
řádek. Problém máme s nedostatkem vlastních 
zaměstnanců, kteří tuto práci vykonávají. Pro-
zatím to řešíme brigádníky na pracovní dohody 
nebo lidmi z úřadu práce v rámci VPP (veřejně 
prospěšné práce).
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Andrea Hlávková vystudovala ekonomic-
kou fakultu Vysoké školy báňské – Technic-
ké univerzity v Ostravě. Po zkušenostech 
v  soukromé sféře pracovala jako vedoucí 
finančního oddělení Městského úřadu ve 
Štramberku, starostkou města Štramberk 
je od roku 2018. 



Který z realizovaných projektů byl pro 
vás nejnáročnější a na realizaci kterého 
nejraději vzpomínáte? 
Finančně nejnáročnějším projektem byla za 
mého působení ve funkci starostky výstavba 
vodovodu a kanalizace včetně ČOV v lokalitě 
Štramberk-Libotín. Celkové náklady na tento 
projekt přesáhly 33 milionů korun. Úspěšná 
byla v loňském roce revitalizace hřbitova za 
zhruba 10 milionů. Na výstavbu nových chod-
níčků jsme využili místní kamenivo z lomu Ko-
touč, které na tento projekt věnovala společ-
nost LB Cemix, s.r.o. Nejraději ale vzpomínám 
na rekonstrukci naší dominanty – vyhlídkové 
věže Trúba. Tento projekt jsme realizovali v ro-
ce 2020 a poslední úpravy skončily letos na ja-
ře. Jednalo se o největší opravu této kulturní 
památky za posledních 50 let, která zahrnova-
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la kompletní opravu zdiva, dřevěného ochozu, 
střechy, vnitřního dřevěného i železného scho-
diště včetně zábradlí a podest. Dále zde byla 
provedena kompletní výměna elektroinstala-
ce a osvětlení a v prostoru pod věží doplněny 
kované prvky – brány, zábradlí, turniket a mří-
že. Celkové náklady činily zhruba 6,7 milionů 
korun, přičemž část nákladů uhradila dotace 
z Ministerstva kultury (dva miliony korun) a Mo-
ravskoslezského kraje (600 tisíc korun).

Jaké projekty připravuje město 
Štramberk do budoucna? 
Letos jsme zahájili projekt s názvem Komunitní 
centrum Stará škola. Jedná se o rekonstrukci bu-
dovy bývalé školy na náměstí, která byla v 90. le-
tech přestavěna na penzion. Částečně se vrací-
me k jejímu původnímu využití. V přízemí budo-

Veřejná prostranství: 
Povinnosti a práva soukromých vlastníků
Náměstí, náves, ulice, chodníky, veřejná zeleň, park a další prostory přístupné každému bez omezení, zkrátka veřej-
ná prostranství jsou nezbytnou součástí každé obce. Slouží občanům k veřejnému užívání. Kromě dalších mnoha čin-
ností se na nich mohou např. svobodně shromažďovat. Vliv na jejich úpravu mají především obce, a to v samostatné 
působnosti. Některé podmínky, třeba podmínky vzniku, jsou však stanoveny zákonem. Z názvu bychom to sice moh-
li odvozovat, ale ne všechna veřejná prostranství jsou ve vlastnictví veřejnoprávního subjektu. Soukromým vlastní-
kům z vlastnictví takových prostorů vyplývají určitá práva, ale i povinnosti.

Definice a znaky  
veřejného prostranství
Veřejná prostranství jsou v českém právním řá-
du zakotvena v § 34 zákona č. 128/2000 Sb., zá-
kon o obcích. Ten poskytuje poměrně strohou 
definici.

Dle tohoto ustanovení jsou veřejným pro-
stranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chod-
níky, veřejná zeleň, parky a  další prostory pří-
stupné každému bez omezení, tedy sloužící 

obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnic-
tví tohoto prostoru. Tato definice obsahuje tři 
podstatné prvky. Nejprve nám říká, že musí jít 
o prostranství v tomto ustanovení vyjmenovaná 
nebo o další prostory. Dále z něj lze vyčíst, že 
tyto prostory musí být bez omezení přístupné 
všem a nikoho z jejich užívání nemůžeme vy-
loučit. Posledním důležitým znakem je skuteč-
nost, že nezáleží na tom, kdo je vlastníkem da-
ného prostoru – může jím být tedy jak veřej-
noprávní subjekt, tak soukromá osoba.

Je výčet veřejných prostranství 
v zákoně úplný?
Výčet zde uvedených prostranství není uzavře-
ný. Veřejným prostranstvím jsou například ta-
ké dětská hřiště nebo v poslední době oblíbe-
né workout koutky. Naopak vyjmenované typy 
prostranství nebudou vždy bezpodmínečně 
veřejným prostranstvím, pokud nebudou spl-
něny jeho další znaky. To se týká třeba oploce-
ného a uzamykatelného parku. 

vy bude umístěna městská knihovna, klubovna 
pro seniory, multifunkční místnost pro pořádání 
workshopů, přednášek, malých kulturních akcí, 
využívat se bude i jako centrum pro setkávání 
maminek s dětmi. První patro pak bude sloužit 
Základní umělecké škole Zdeňka Buriana. Má-
me připraveno i mnoho dalších projektů a bude 
záležet na finančních možnostech města a naší 
úspěšnosti v žádostech o dotace, z nichž může-
me projekty dále realizovat. Chceme uskutečnit 
projekty na revitalizaci Národního sadu, na re-
konstrukci a přestavbu budovy ZUŠ na mateř-
skou školu, rekonstrukci střechy základní školy, 
venkovní nasvětlení věže Trúba a řadu dalších.

Tak ať se vám daří zrealizovat všechny 
vaše plány. Děkuji za rozhovor. 

Připravila Slávka Kopačková



Nutný souhlas vlastníka
V případě veřejného prostranství, které je 
v soukromém vlastnictví, je jeho obecné užívá-
ní podmíněno souhlasem vlastníka a veřejným 
zájmem. Jedná se totiž o omezení vlastnictví, 
které je zakotveno na ústavní úrovni v čl. 11 Lis-
tiny základních práv a svobod. Jestliže dal vlast-
ník souhlas k veřejnému užívání, nemůže ho 
jednostranně odvolat, dokonce tak nemůže 
učinit ani jeho právní nástupce. Souhlas může 
být dán ústně, písemně či konkludentně, u kon-
kludentního souhlasu postačí nečinnost vlast-
níka, kdy strpí užívání pozemku veřejností. 1)

Obrana proti veřejnému  
užívání pozemku 

Soukromý vlastník pozemku, který je veřejným 
prostranstvím, se může proti této skutečnosti 
bránit, a to buď proti zásahu do výkonu vlast-
nického práva, nebo návrhem na ochranu po-
kojného stavu. První uvedený způsob, tzv. ne-
gatorní žaloba, slouží k ochraně vlastnického 
práva proti každému, kdo do něj neprávem za-
sahuje. Žalobce – vlastník zde žádá o zdržení se 
zásahu do jeho vlastnického práva. Žaloba na 
ochranu pokojného stavu se pak týká situací, 
kdy by bylo zasahováno do pokojné držby.

Většina veřejných prostranství 
vznikla historicky
Veřejná prostranství vznikají samovolně napl-
něním zákonných znaků. K jejich vzniku není 
potřeba žádného rozhodnutí či zařazení mezi 
veřejná prostranství. Proto většina veřejných 
prostranství vznikla historicky a postupem ča-
su tím, že byla veřejností užívána ve veřejném 
zájmu. Mohou vzniknout na veřejném i sou-
kromém pozemku, u soukromého pozemku je 
však nutný zmiňovaný souhlas vlastníka, nebo 
omezením vlastnického práva např. vyvlastně-
ním (to musí být učiněno na základě zákona, 
za náhradu a ve veřejném zájmu). 

Veřejné prostranství 
vymezené vyhláškou
Obec může ve své samostatné působnosti roz-
hodnout o označení veřejného prostranství ná-
zvem uvedeným na tabulce. Kromě úpravy ná-
zvů veřejných prostranství mohou obce vydá-
vat také obecně závazné vyhlášky, ve kterých ve 
vztahu k veřejným prostranstvím ukládají urči-
tou povinnost (§ 10 zákona o obcích). Tímto 
způsobem může být uložena povinnost konání 
konkrétních činností pouze v uvedenou dobu 
nebo na určitém místě, případně tak může být 
sděleno, že na některých veřejných prostran-
stvích jsou jisté činnosti úplně zakázány, pokud 
by byly v rozporu s dobrými mravy, ochranou 
bezpečnosti, zdraví a majetku. Dále mohou ob-
ce stanovit podmínky pro pořádání, průběh 
a ukončení akcí na veřejných prostranstvích ne-
bo uložit povinnost k zajištění jejich čistoty.

Musí se však skutečně  
jednat o veřejné prostranství 
Nemohou to však učinit tam, kde veřejné pro-
stranství nevzniklo na základě naplnění zákon-
ných znaků. Obecně závazná vyhláška zde totiž 
není konstitutivním rozhodnutím, pouze vý-
slovně deklaruje, že se na tomto místě o veřej-
né prostranství skutečně jedná. Pokud by obec 
v obecně závazné vyhlášce za veřejné prostran-
ství označila i prostor, který jím skutečně není, 
nemělo by to žádný význam.

Péče o veřejné prostranství
Veřejné prostranství má ze své povahy sloužit 
k veřejnému užívání, proto je nutné, aby na něj 
byla vynakládána náležitá péče. Pečovat o něj 
a udržovat ho by měl především jeho vlastník. 
Obcím tato povinnost vyplývá z § 35 zákona 
o obcích, který říká, že obec pečuje o vytváření 
podmínek pro uspokojování potřeb svých ob-
čanů. U soukromých vlastníků můžeme tuto 
povinnost dovodit z již zmiňovaného čl. 11 Lis-
tiny základních práv a svobod, ve kterém je 
uvedeno, že vlastnictví zavazuje.

Barbora Šedová
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1) Rozsudek NS ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2378/2016

Autorka se věnuje různým oblastem práva, 
jež se týkají obcí, zejména pak školskému prá-
vu. V rámci právní poradny SMS-služeb s. r. o. 
odpovídá na dotazy škol a obcí. 

Prostranství jako veřejný statek.  
Co to znamená?
Pro veřejné prostranství je charakteristické to, 
že ho můžeme zařadit mezi veřejné statky, 
které upravuje § 490 občanského zákoníku. 
Typickým znakem pro všechny veřejné statky 
je možnost jejich bezplatného užívání k ob-
vyklým účelům, tedy obecnému užívání. Zna-
mená to, že na veřejné prostranství má pří-
stup každý a že tento přístup nelze nikomu 
odepřít. Omezení je však možné, a to v podo-
bě zvláštního užívání. Jestliže bylo osobě žá-
dající o  možnost zvláštního užívání vydáno 
povolení, je možné v užívání veřejného pro-
stranství ostatní omezit. Často tomu tak bývá 
při dočasných stavbách nebo umístění stánku. 
Osoba, které bylo povolení vydáno, musí ob-
vykle zaplatit poplatek za zvláštní užívání. 



Pět týdnů v roce
Dovolenou uvolněných zastupitelů upravuje 
především zákon o obcích. Podle něj má uvol-
něný člen zastupitelstva obce nárok na dovole-
nou v délce pěti týdnů za kalendářní rok, což je 
celkem 35 dní. Zákon ale upřesňuje, že maxi-
málně 25 dnů z toho může připadnout na dny 
pracovní, tedy pondělí až pátek (pokud tento 
den není svátkem).

Poměrná část dovolené
Obdobně jako u zaměstnanců můžeme 
i v tomto případě hovořit o poměrné části do-
volené. Na ni má uvolněný člen zastupitelstva 
nárok, pokud výkon jeho funkce netrvá po ce-
lý kalendářní rok. Za každý započatý kalen-
dářní měsíc výkonu funkce mu přitom náleží 
nárok na jednu dvanáctinu dovolené za ka-
lendářní rok. Pokud ale dotyčný nevyčerpal 
určitou část dovolené u svého předchozího za-
městnavatele, poskytne mu naopak obec na-
víc také tuto část. K tomu je potřeba, aby to 
obci doložil potvrzením od svého dosavadní-
ho zaměstnavatele. Bude-li množství nevy-
čerpané dovolené doloženo v hodinách, je tře-
ba je následně převést na týdny v souladu se 
zákonem o obcích.

Co s nevyčerpanou dovolenou?
Obdobně jako u zaměstnanců lze nevyčerpa-
nou dovolenou či její část převádět do násle-
dujícího roku. V tomto (následujícím) roce se 
pak nevyčerpaná dovolená čerpá přednostně. 
Opakovaně tak ale činit nelze a do dalšího ka-
lendářního roku se již dovolená nepřevádí. 
V takovém případě by propadla.

Výše odměny v průběhu dovolené
I po dobu dovolené náleží uvolněnému zastu-
piteli odměna za výkon funkce v plné výši. Ne-
ní tedy nijak zkracována.

Proplacení dovolené  
namísto jejího čerpání
Zákon také umožňuje dovolenou proplatit. 
Děje se tak v případech, kdy člen zastupitel-
stva v rámci výkonu své funkce dovolenou (či 
její poměrnou část) nevyčerpal a funkci ukon-
čil, případně byl z funkce odvolán či se jí vzdal.

Zde mohou následně nastat dvě alternati-
vy. Pokud je zastupitel ke dni ukončení své 
funkce v pracovním (či jiném obdobném) po-
měru, může si vybrat, zda požádá obec o po-
skytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou 
anebo ji vyčerpá u svého zaměstnavatele. Nut-
no zdůraznit, že na poskytnutí náhrady v tom-
to případě není právní nárok a je na obci, zda 
k tomu svolí.

Pokud ale zastupitel v pracovním poměru 
není, nemá na výběr a zákon přímo hovoří 
o poskytování náhrady za nevyčerpanou dovo-
lenou, na kterou v tomto případě nárok je.

V obou variantách přitom platí, že se ne-
proplácí náhrada za nevyčerpanou dovolenou 
z předchozího roku, ta bez dalšího nároku pro-
padá.

Jak se to počítá?
Náhrada za nevyčerpanou dovolenou se určí 
jako násobek počtu kalendářních dnů, za který 
je poskytována, a jedné třicetiny odměny, kte-
rá uvolněnému zastupiteli náleží ke dni ukon-
čení výkonu funkce.

Evidence dovolené
O čerpání dovolené uvolněných členů zastupi-
telstva obce vede obecní úřad evidenci. Pokud 
se jako uvolněný zastupitel chystáte na dovo-

lenou, měli byste její čerpání předem oznámit 
prostřednictvím starosty.

Pokud uvolněný člen zastupitelstva končí 
výkon své funkce a má dojít k převodu jeho do-
volené k jinému zaměstnavateli, doporučuje se 
dle obecného výkladu udávat jeho zbylou do-
volenou v týdnech (např. 1,35 týdne), a to vzhle-
dem k tomu, že zákon udává rozsah dovolené 
uvolněných zastupitelů rovněž v týdnech.

Ondřej Preuss
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Jak je to s dovolenou uvolněných zastupitelů?
Má uvolněný člen zastupitelstva stejné podmínky a nárok na dovolenou jako běžný zaměst-
nanec nebo je tomu jinak? A jak se řeší dovolená v případě přechodu z pracovního poměru do 
výkonu funkce a zpět? 

Pracovní právo

Autor je zakladatelem internetové služby 
DostupnyAdvokat.cz. Rád klientům pomá-
há, když si nevědí rady s pracovními problé-
my, řeší za ně převod nemovitostí nebo po-
radí s autorskou licencí. Baví ho psaní od-
borných a popularizačních textů, které se 
většinou vážou k právní tematice. Své zku-
šenosti předává budoucím kolegům na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde je 
tajemníkem katedry ústavního práva. Prá-
vo studoval nejen v Praze, ale také rok ve 
Francii na univerzitě v Nancy.

https://dostupnyadvokat.cz/


Až se všechno uzavře…
Povinnost sestavení závěrečného účtu obce 
ukládá zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Práce na závě-
rečném účtu začínají ve chvíli, kdy skončí účet-
ní období a účetní uzavřou všechny účetní kni-
hy. V tuto chvíli je vše již neměnné a hodnoce-
ní hospodaření minulého roku může začít. 
Cílem závěrečného účtu je zhodnocení uply-
nulého hospodářského období tak, aby to bylo 
srozumitelné pro zastupitele, kterým je před-
ložen k projednání a vyjádření souhlasu či ne-
souhlasu s hospodařením obce. 

Vyhovět zákonu i vlastním potřebám
Zákon stanoví, co je obsahem závěrečného účtu. 
Tyto součásti jsou povinné, forma zpracování je 
zcela na obci, která se může dle svých zvyklostí 
sama rozhodnout, jakou podobu svému závě-
rečnému účtu dá, aby byl pro zastupitele co nej-
srozumitelnější.

Závěrečný účet musí obsahovat minimálně ty-
to údaje:
 1)   plnění příjmů a výdajů, a to v plném členě-

ní podle rozpočtové skladby. Tím není ovšem 
dáno pořadí jednotlivých jednotek třídění. 
Pro každou obec je důležitý jiný pohled na 
hospodaření a většinou má uspořádání zá-
věrečného účtu vazbu na strukturu rozpočtu 
dané obce. Některé obce hodnotí příjmy a vý-
daje podle odvětví, tedy podle paragrafů, jiné 
podle organizačních jednotek, další podle 
druhů, tedy položek. Aby byl dodržen zákon, 
je nutné žádné třídění nevynechat. 

 2)  hospodaření s majetkem. Tato část obvykle 
nečiní žádný problém, protože součástí za-
vírání účetního roku je inventarizace, jejíž 

výsledky včetně závěrečné inventarizační 
zprávy mohou být doplňujícími informace-
mi pro závěrečný účet. 

 3)  další finanční operace. Sem patří zhodno-
cení tvorby a použití všech fondů, které obec 
založila. Nejčastěji jde o sociální fond, ale 
může se jednat i o jakýkoliv jiný. Hospoda-
ření fondů se uvede a zhodnotí natolik po-
drobně, aby byly informace relevantní pro 
hodnocení hospodaření obce. Dále je zde 
možné uvést například výsledky obchodo-
vání s cennými papíry, vývoj ohledně úvěrů 
a další finanční operace.

 4)  hospodářská činnost. Zde je vhodné zhod-
notit hospodaření podle jednotlivých čin-
ností a jejich ziskovost nebo ztrátovost včet-
ně uvedení důvodů, proč ke ztrátám došlo 
a jakého charakteru jsou. Tyto výsledky mo-
hou být v případě ztráty důležitou informa-
cí pro zastupitele, zda v dané činnosti nadá-
le pokračovat.

 5)  hospodaření zřízených či založených práv-
nických osob. Tato část závěrečného účtu je 
velmi proměnlivá a její význam se značně li-
ší podle toho, kolik a jakých organizací obec 
zřídila. Velké množství obcí má zřízeny pou-
ze školy a školky jako příspěvkové organiza-
ce, kde je vzhledem k přímému navázání na 
rozpočet i orgány obce jejich hospodaření 
jednoduché a přehledné. Jinak tomu bude 
u obcí, které zřizují příspěvkové organizace 
výdělečného typu nebo zakládají obchodní 
společnosti. 

 6)  vyúčtování finančních vztahů k jiným roz-
počtům a k hospodaření jiných osob. Jedná 
se o vyúčtování dotací, příspěvků, návrat-
ných finančních výpomocí nejen přijatých, 
ale i těch poskytnutých. Myslete na to, že se 
i v případě poskytnutých dotací jedná o fi-
nanční vztah obce k někomu jinému.

Nezapomeňte na zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce
Součástí závěrečného účtu je také zpráva o vý-
sledku přezkoumání hospodaření obce, a to 
v plném znění. Povinnost přezkoumání ukládá 
obci stejný zákon, procesně ji ale upravuje sa-
mostatný právní předpis. Hospodaření tedy 
obec nekontroluje pouze sama sobě, ale je zde 
i další kontrola v externí podobě. 

Projednání a zveřejnění
Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření obec zveřej-
ní nejpozději 15 dní před jeho projednáním za-
stupitelstvem. Zatímco na svých interneto-
vých stránkách zveřejní plnou podobu návrhu 
včetně všech příloh, na úřední desce jej může 
zveřejnit v menším rozsahu. Menším rozsahem 
se rozumí minimálně plnění příjmů a výdajů 
v členění na třídy a dále závěr zprávy o přezkou-
mání. Příjmy tedy musí být rozčleněny alespoň 
na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté trans-
fery a výdaje na běžné a kapitálové. Neuvádějí 
se položky financování, protože tyto položky 
podle vyhlášky o rozpočtové skladbě netřídí pří-
jmy ani výdaje, jsou třetí a samostatnou skupi-
nou druhového třídění. Návrh musí zůstat zve-
řejněn až do schválení.

Lhůta na připomínky
Při zveřejnění obec stanoví lhůtu, do kdy mo-
hou občané písemně uplatnit připomínky, při-
čemž lhůta může končit i dříve než v den koná-
ní zastupitelstva, které závěrečný účet projed-
ná. Připomínky je rovněž možné uplatnit ústně 
přímo na příslušném zasedání zastupitelstva 
při jeho projednávání.
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Závěrečný účet a jak na něj?
Součástí rozpočtového procesu není jen samotný rozpočet, ale i další činnosti a výkazy. Jestliže rozpočet označíme al-
fou hospodaření obce, pak můžeme závěrečný účet nazvat omegou. Závěrečný účet je následným zhodnocením hos-
podaření obce za příslušný kalendářní rok a sestavuje se až po jeho skončení. 

Finance



Jaký vliv má schválení územního plánu obce na vznik veřejného prostranství?
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR  
ze dne 8. 10. 2020, sp. zn.: 1 As 13/2019-46
Důvodem pro podání kasační stížnosti byl rozsudek Krajského soudu 
v Praze ze dne 22. 11. 2018, č. j. 50 A 28/2017-105, kterým soud rozhodl 
o žalobě navrhovatelky na zrušení části opatření obecné povahy, jímž 
se vydal územní plán obce Květnice. Důvodem byla skutečnost, že ur-
čité plochy byly v tomto územním plánu označeny jako veřejná pro-
stranství, přičemž navrhovatelka byla vlastníkem pozemků, na kte-
rých se tyto plochy nachází. Změnu funkčního využití těchto ploch na-
vrhovatelka označovala jako zásah do svého vlastnického práva. Dále 
tvrdila, že žádný právní předpis neumožňuje, aby na základě územní-
ho plánu konstitutivně vzniklo veřejné prostranství, dle ní územní 
plán pouze deklaruje skutečný stav (tj. zda je příslušná plocha veřej-
ným prostranstvím či nikoliv, nemůže však stanovit, že se tak v bu-
doucnu stane). Měla za to, že pokud má obec na základě územního 
plánu v úmyslu zřídit na pozemku soukromého vlastníka veřejné pro-
stranství, může tak učinit pouze pokud k danému pozemku získá 
vlastnické či užívací právo a následně tento pozemek předá veřejnosti 
k užívání. Nejvyšší správní soud odkázal na definici veřejného pro-
stranství v zákoně o obcích s tím, že tradiční znak obecného užívání 
umožňuje užívat věci způsobem, který odpovídá jejich účelovému ur-
čení, předem neomezeným okruhem uživatelů, bez ohledu na vůli 
vlastníků užívaných věcí. Tím je vyjádřeno, že užívání věci jednotlivými 
uživateli je nezávislé na vůli vlastníka a veřejné prostory jsou přístupné 
každému bez omezení a bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Prostor splňující zákonné znaky veřejného prostranství je veřej-
ným prostranstvím ex lege. Je to však obec, kdo v samostatné pů-

sobnosti rozhoduje o pořízení územního plánu a kdo územní plán 
v  samostatné působnosti vydává. Samotná obec tak může mini-
málně nepřímo ovlivnit, zda daný pozemek bude, či naopak nebu-
de veřejným prostranstvím. 

Obec je v rámci schvalování územního plánu oprávněna rozhod-
nout o změně funkčního využití jednotlivých ploch, přičemž tyto změ-
ny mohou zásadně ovlivnit charakter lokality a kvalitu života. Proto 
musí mít osoby, kterých se tato změna týká, možnost se k těmto změ-
nám vyjádřit. Jak však zdůraznil Nejvyšší správní soud: „…právo vyjádřit 
se přitom neznamená právo veta či svévolné obstrukce; znamená to pouze, že 
rozhodující orgán je povinen se vyjádřením kvalifikovaně zabývat…“. Nejvyš-
ší správní soud rovněž připomněl, že proces vydávání územního plánu 
je procesem regulovaným zákony a soudy mohou pouze provádět 
kontrolu dodržování zákonem stanovených mezí. Nepřísluší jim však 
určovat, jakým konkrétním způsobem má být určité území využito, 
zda je toto využití optimální apod.
 Zpracovala Slávka Kopačková

Judikát

Veřejné prostranství
Definici veřejného prostranství stanoví § 34 zákona o obcích. Podle něj jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomu-
to prostoru. Pokud jakýkoliv pozemek splňuje všechny uvedené znaky, tedy volnou přístupnost komukoliv a bez omezení, je veřejným pro-
stranstvím i pokud je jeho vlastníkem jiný subjekt než obec.

Slovníček 

Autorka se profesně věnuje práci 
pro obce a jimi zřízené subjekty, 
aktuálně pracuje jako právník
-referent na Odboru právních 
služeb městské části Praha 8. Po-
skytuje poradenství ve všech ob-
lastech práva, pokud se týkají 
otázek řešených městskou částí 
a jejími orgány, včetně škol.
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Po vypořádání případných připomínek zastupi-
telstvo závěrečný účet projedná a projednání 
uzavře vyjádřením, které může mít dvě podoby:
1) souhlas bez výhrad
 2)  souhlas s výhradami. Na základě uvedených 

výhrad obec přijme tzv. nápravná opatření, 
aby už v budoucnu ke zjištěným chybám 
a  nedostatkům nedocházelo. Současně se 
také vyvodí závěry vůči těm, kteří obci způ-
sobili nějakou škodu. Schvalování závěreč-
ného účtu je často střetem politických názo-
rů, stejně jako schvalování rozpočtu. 

Jak dlouho a kde to má viset?
Zastupitelstvo musí návrh závěrečného účtu 
schválit nejpozději do 30. 6. následujícího roku. 
Poté jej obec spolu se zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření zveřejní nejpozději 
do 30 dnů od schválení na svých internetových 
stránkách, a to až do chvíle schválení závěrečné-
ho účtu za následující rok. Na úřední desce také 
oznámí, kde je k nalezení elektronická podoba 

Autorka vystudovala Vysokou školu ekono-
mickou v Praze. Po jejím ukončení získala 
zkušenosti ve společnostech se zahraniční 
účastí v oblastech maloobchodu a průmys-
lu, kde se vypracovala z nejnižších ekono-
mických pozic až do středního managemen-
tu. V roce 2011 se rozhodla věnovat své pra-
covní úsilí samosprávě, kde působí na poli 
rozpočtu a financování samospráv včetně 
příspěvkových organizací.

(nejčastěji formou internetového odkazu) a kde 
je možné nahlédnout do listinné verze. 

Pozor na rizika a sankce
Se závěrečným účtem jsou spojeny i některá ri-
zika a sankce. V případě, že obec nezveřejní ná-
vrh závěrečného účtu nebo schválený závěrečný 
účet, dopustí se přestupku, který pak projedná-
vá příslušný krajský úřad, a lze za ně uložit po-
kutu až do výše jednoho milionu korun.

Není to jen formalita
Ačkoliv by se mohlo zdát, že závěrečný účet je jen 
formalita, protože se jedná o zhodnocení již rea-
lizovaných výdajů a přijatých příjmů, není tomu 
tak docela. Opomenutí zveřejňovací povinnosti 
může obci způsobit nemalou škodu, naopak 
dobře sestavený závěrečný účet může posloužit 
zastupitelům jako dobrý podklad pro rozhodo-
vání a hospodaření v letech následujících.

Martina Šnoblová



Vybavujete ve škole novou třídu? Sháníte firmu na svoz odpadu? 

Nebo rekonstruujete obecní dům? 

Naše šéfprůvodkyně Eliška Kloučková a její tým udělají všechno 

pro to, aby vaše k dodavateli  cesta byla co nejkratší a nejpohodlnější. 

 Kontaktujte nás, abychom vás vyslechli a seznámili s plánem cesty.

Tak batohy na záda, vyrážíme!

KOMPLETNÍ ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Pomůžeme vám se specifikací předmětu zakázky, zpracujeme výzvu a zadávací 

dokumentaci. Budeme k dispozici pro vyřizování dotazů účastníků řízení 

a zveřejníme veškeré dokumenty.

INDIVIDUÁLNÍ METODICKÁ PODPORA

Nevíte si rady s konkrétním postupem při zadávání veřejné zakázky? Řešíte kontrolu 

prováděnou poskytovatelem dotace? Obraťte se na nás.

ŠKOLENÍ ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK KROK ZA KROKEM 

Osobně zaškolíme starostu či pověřeného zastupitele k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu i ve zjednodušeném podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek.

Les dobrých
úmyslů

Zbytečná
zastávka

Úřad
ztraceného
času

KONZULTACE POSTUPU ZADÁVÁNÍ VZMR A AKTUALIZACE OBECNÍ SMĚRNICE

Se zástupci obce konzultujeme nastavené postupy zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a zaměříme se na možná rizika. Navrhneme a vypracujeme aktualizaci 

souvisejících dokumentů, zejména Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.

 PUBLIKACE A VZOROVÁ DOKUMENTACE

V sekci Dokumenty na webu www.sms-sluzby.cz je vám k dispozici příručka Veřejné 

zakázky malého rozsahu prakticky: jak je zadávat, abyste si nezadali? doplněná 

o kompletní vzorovou dokumentaci pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu. 

Veškeré uvedené dokumenty jsou pro členy SMS ČR k dispozici ZDARMA.

POMŮŽEME VÁM S:

STRASTIPLNÁ CESTA 

K VEŘEJNÉ

ZAKÁZCE

   eliska.klouckova@sms-sluzby.cz         +420 606 138 822         www.sms-sluzby.cz

úřad vašeho času -> úřad uveřejňování
moře poplatků -> moře ztraceného času
cesta pro razítko -> cesta pravidly poskytovatelů dotací
úřadová kolona -> kolona žádostí o vysvětlení.Moře

ztraceného
času

Cesta pravidly
poskytovatelů
dotací

Kolona žádostío vysvětlení

Hora
papírů

Zadavatelův
skok

Úřad 
uveřejňování
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KONZULTACE POSTUPU ZADÁVÁNÍ VZMR A AKTUALIZACE OBECNÍ SMĚRNICE

Se zástupci obce konzultujeme nastavené postupy zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a zaměříme se na možná rizika. Navrhneme a vypracujeme aktualizaci 

souvisejících dokumentů, zejména Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.

PUBLIKACE A VZOROVÁ DOKUMENTACE

V sekci Dokumenty na webu www.sms-sluzby.cz je vám k dispozici příručka Veřejné 

zakázky malého rozsahu prakticky: jak je zadávat, abyste si nezadali? doplněná 

o kompletní vzorovou dokumentaci pro administraci veřejných zakázek malého rozsahu. 

Veškeré uvedené dokumenty jsou pro členy SMS ČR k dispozici ZDARMA.

S ČÍM JEŠTĚ POMŮŽEME:

CENÍK SLUŽEB

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby a dodávky 14 000 Kč

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 19 000 Kč

Zjednodušené podlimitní řízení na služby a dodávky 24 000 Kč

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce 30 000 Kč

Otevřené řízení na služby a dodávky 35 000 Kč

Otevřené řízení na stavební práce individuální kalkulace

INDIVIDUÁLNÍ ADMINISTRACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka dělená na části navýšení ceny o 30 %

Opakované zadávací řízení 50 % ceny

Administrace dotované veřejné zakázky v MS2014+ 2 500 Kč

Poradenství v oblasti veřejných zakázek 1 000 Kč/hod

Instruktáž: zadávání zakázek krok za krokem (60-90 minut) 3 000 Kč

Konzultace postupu VZMR vč. aktualizace obecní směrnice 4 500 Kč

Použití vzorových dokumentů dle aktuálního ZZVZ zdarma

OSTATNÍ SLUŽBY

Výše uvedené ceny zahrnují konzultaci, instruktáž či poradenství v prostorách 

naší pražské kanceláře. V případě, že klient preferuje setkání v jeho sídle, dovolujeme 

si za cestu účtovat 6 Kč/km.

Ceny jsou orientační. Individuální kalkulace se může od uvedených cen mírně lišit, přičemž 

je vždy pevně stanovena na začátku naší spolupráce.

“Známe cestu a máme toho dost naježděno. Vydáte se s námi?
eliska.klouckova@sms-sluzby.cz, tel. +420 606 138 822

„Je to sice dál, zato horší cesta!” 

Tak něco takového od nás rozhodně neuslyšíte! 

  

   

   

eliska.klouckova@sms-sluzby.cz

+420 606 138 822

www.sms-sluzby.cz

Známe terén a máme toho dost nachozeno. Vydáte se s námi?



POSOUZENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU ZDARMA

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

UDRŽITELNOST PROJEKTU

ŘÍZENÍ PROJEKTU

DOTAČNÍ PORADNA A SERVIS

Proplacením poslední platby započíná tzv. udržitelnost projektu. Během této doby
je potřeba udržovat projekt dle podmínek smlouvy. V případě jejich nedodržení hrozí
žadateli sankce, které se v krajních případech mohou rovnat velikosti celé dotace.
V této fázi vám připravíme průběžné a závěrečné zprávy o udržitelnosti.

Schválením žádosti o dotaci celý proces administrace nekončí, nýbrž začíná. Abyste
zajistili, že předběžně alokované dotační příspěvky skutečně obdržíte, je nezbytné
dodržet veškeré podmínky a termíny stanovené poskytovatelem dotace. V této
záležitosti vám rovněž nabízíme pomocnou ruku. 

Během řízení projektu pro vás zajistíme:
         přípravu podkladů určených pro vydání rozhodného aktu
         podání žádosti o uvolnění finančních prostředků
         přípravu monitorovacích zpráv
         komplexní administraci výběrových řízení
         kontrolu harmonogramu a pravidla povinné publicity
         hlášení o změnách v projektu
 

Základ úspěšné administrace tkví v kvalitním a zejména dobře nastaveném
projektovém záměru. Zhodnotíme soulad vašeho projektového záměru s pravidly 
poskytovatele dotace. Dle stupně připravenosti pak doporučíme vhodné dotační 
příležitosti k možnému financování.

Nabízíme vám administraci žádosti o dotaci v celém životním cyklu, což zahrnuje:
         přípravu podkladů a povinných příloh, jako je např. studie proveditelnosti
       přizpůsobení projektu hodnotícím kritériím zvoleného dotačního titulu tak, aby
         měla vaše žádost co největší šanci na úspěch
         zajištění finálního a úspěšného podání žádosti o dotaci včetně všech jejích příloh

KONTAKTUJTE NÁS
V případě zájmu o administraci či cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat na e-mailu:

martina.kurzova@sms-sluzby.cz
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Píšeme pro školy přehledně a prakticky: 
zajímavé rozhovory, aktuální legislativa, 
kauzy, řešení pracovních situací. 
Předplaťte si Školu v právu a získejte 
přehled o tom, co se ve školství děje.

tzv. „účelové“ neschopence. Ochuzeni nezůsta-
nete ani o tradiční recenzi odborné publikace, 
která radí vedoucím pracovníkům ve školách, 
jak mají zvládat svou složitou roli. Výživné in-
formace pak přicházejí přímo z kuchyně veřej-
ného ochránce práv. Tak ať vám menu, které 
naši autoři do říjnového čísla přichystali, přijde 
k chuti! 
A jako šéfredaktorka Školy v právu vám také 
přeji, ať se příští týdny a měsíce obejdou bez 
incidentů všeho druhu, nejen těch bezpeč-
nostních.
S přáním klidné a inspirativní četby

Lenka Matějová
šéfredaktorka 

Zpravodaj pro klienty SMS-Služby S.r.o. číSlo 6/2021
www.Skolavpravu.cZ www.SMScr.cZ www.SMS-SluZby.cZ

Vážení a milí čtenáři,
cimrmanovskou hrou „Vyšetřování ztráty tříd-
ní knihy“ se baví celé generace. Když se ale ve 
škole ztratí knížka žákovská, mrzne úsměv na 
rtech. Je to i proto, že v důsledku takové ztráty 
může dojít k úniku řady osobních údajů, a tak 
je obezřetnost namístě. Jak ale takovou situaci 
posuzují pověřenci pro ochranu osobních úda-
jů? A jde o bezpečnostní incident, kterého se 
všichni obávají? Na tuto otázku zasvěceně od-
povídá pověřenkyně Ivana Řehořová. 
Není to ale pochopitelně všechno, s čím se v říj-
novém čísle Školy v právu setkáte. Jak jste 
zvyklí, číslo otevírá podnětný rozhovor, který je 
tentokrát o zážitkové pedagogice a neformál-
ním vzdělávání. Nechybí rubrika naší právní 
poradny pro školy, jež se zabývá například 
dlouhodobě problémovým zaměstnancem na 

Rovný přístup ke vzdělávání všech žáků z celého 
sociálního spektra je pro nás zásadní!

Zážitková pedagogika a neformální vzdělávání jsou pevnou součástí vzdělá-
vání formálního. Nejčastěji neformální vzdělávání realizují neziskové organi-
zace. Jednou z nich je i Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), která se 
v České republice realizuje již 26 let. Cena je propojena s princem Philipem, 
manželem britské královny, který letos v  dubnu zemřel. V jejím čele stojí 
v Česku Tomáš Vokáč, který v následujícím rozhovoru program představuje. 

Jste výkonným ředitelem Mezinárodní ceny 
vévody z Edinburghu (DofE) v České 
republice. Můžete nám tento program 
představit?
Program DofE funguje již neuvěřitelných 
65  let a založil jej princ Philip a jeho učitel 
a úžasný pedagog Kurt Hahn. Oba chtěli, aby 
se děti nevzdělávaly pouze ve školních lavi-
cích a vedle znalostí rozvíjely zejména své 
dovednosti, odpovědnost, posilovaly vytrva-
lost, píli, samostatnost a charakter, tedy 
přesně to, co nyní ve vzdělávání dětí a mla-
dých hledáme a  co nazýváme jako klíčové 
kompetence. 

Rozhovor

Jsme SMS-služby s. r. o. Obcím a školám pomáháme s ochranou osobních údajů, ad-
ministrací veřejných zakázek a dotací a s vypořádáním autorských práv. Nabízíme také 
pomoc se strategickým plánováním i audity webových stránek a pro klientské školy 
provozujeme bezplatnou právní poradnu. Více se dozvíte na www.sms-sluzby.cz.

Co dále nejdete v čísle
Ztráta žákovské knížky neznamená pro 
školu bezpečnostní incident
Práce neschopného zaměstnance 
lze kontrolovat
Když se chce zaměstnanec vrátit dříve 
z rodičovské?
Konzumace vlastní stravy v prostorách 
školní jídelny a povinné očkování?
Jak být správným vedoucím pracovníkem 
ve škole, poradí kniha Ireny Trojanové
Výzkum Univerzity Palackého v Olomouci 
potvrdil, že většina učitelů umí posoudit 
pravdivost výroků
Vláda schválila Operační program Jan Amos 
Komenský pro nové období 2021–2027

V čem program spočívá?
Účastník programu plní čtyři provázané akti-
vity – pohyb, dovednost, dobrovolnictví a dob-
rodružnou expedici ve třech úrovních. Úrovně 
se odlišují podle doby trvání aktivit a rozlišu-
jeme bronzovou, stříbrnou a zlatou. V České 
republice funguje program od roku 1995, tedy 
již přes 26 let. 

Kolik institucí je do programu  
v České republice zapojeno?
V současné chvíli DofE poskytuje více jak 
270  základních a středních škol, které jsou 

hlavním pilířem DofE. Úspěšně ale funguje 
i v dětských domovech, DDM a SVČ, sportovních 
oddílech nebo mládežnických organizacích. 
Ročně se ho účastní přes 4 500 žáků a studentů, 
které vede přes 800 pedagogů a vedoucích.

Pro koho je program určen? 
Co účastník – mladý člověk může získat, 
když se do něj zapojí? 
Program je určen pro všechny žáky a studenty 
bez rozdílu a ve věku od 13 do 24 let. 

Máme 10 základních principů, z nichž nej-
důležitější je nesoutěžní povaha – žáci a stu-
denti bojují sami se sebou vlastní vytrvalostí 
a odhodláním – a maximální otevřenost všem, 
ať již studentům talentovaným, méně nada-
ným, motivovaným, či naopak žákům z nepod-
nětného prostředí nebo těm, kteří jsou napří-
klad ohroženi školním neúspěchem. I ti, kteří 
na první pohled ve škole nevynikají, zde mo-
hou dosáhnout úspěchu, získat klíčové doved-
nosti do budoucna, najít aktivity, které je baví. 
A pokud vytrvají, obdrží na slavnostní ceremo-
nii prestižní certifikát, jenž zohledňuje mnoho 
zahraničních univerzit, ale i zaměstnavatelů. 

Program DofE je jeden z mála neformál-
ních programů končící celosvětově uznávanou 
certifikací. Zapojit se může úplně každý žák 
a student přes školu, která program poskytu-
je. Pakliže zájemce nenajde školu, která DofE 
realizuje, má možnost se přihlásit i online přes 
naše stránky www.dofe.cz. 

Organizujete nějaký program 
i pro děti mladší 13 let? 
Programu se ve světě mohou od začátku 
účastnit žáci a studenti ve věku od 14 do 24 let. 
Česká republika má výjimku, že se zde mohou 
hlásit i mladí lidé ve věku 13 let. To je i důvod, 
proč je v programu zapojeno již přes 35 zá-
kladních škol z celé republiky, které v DofE na-
šly ideální nástroj pro motivaci žáků 2. stupně 
základní školy. 

Samozřejmě nás trochu mrzí, že nemůže-
me zapojit žáky mladší. Poptávka je obrovská, 
ale musíme respektovat pravidla pro DofE, kte-
rá jsou stejná po celém světě. Některé školy ale-
spoň realizují DofE nanečisto a žáci se tak mají 
na co těšit. 

Jaká kategorie programu je tedy určena 
pro ty nejmladší žáky?
Na základních školách se většinou plní bron-
zová kategorie programu, která trvá šest měsí-
ců, případně i stříbrná. Často se stává, že žáci 
pak hledají střední školu, která poskytuje Do-
fE, aby mohli dokončit i zlatou úroveň, kde 
probíhá rozsah aktivit v rámci 18 měsíců.

Na webových stránkách projektu máte 
část pro tzv. vzdělavatele. Jak to v praxi 
funguje?
Pro zapojení školy stačí proškolit dva aktivní 
učitele. První provádí žáky programem, nasta-
vuje s nimi splnitelné cíle v pohybu, dovednos-

ti a dobrovolnictví a motivuje žáky, aby vytrva-
li a úspěšně program dokončili. Druhý učitel 
připravuje žáky na expedici. Realizuje s nimi 
expediční výcvik a často i tzv. ostrou expedici. 
Obě školení jsou akreditovaná MŠMT a přináší 
učitelům klíčový rozvoj v oblasti mentoringu, 
koučingu a zážitkové pedagogice. 

U větších DofE center pak funguje i koordi-
nátor, který propojuje žáky s pedagogy a pe-
dagogy navzájem a koordinuje celý program 
v  rámci školy. Učitelé mají přehled o postupu 
žáků v naší aplikaci ORB, kam si účastníci za-
znamenávají své pokroky v programu. Zvyšu-
jeme tedy i digitální dovednosti učitelů. 

Jakmile jsou učitelé proškoleni, podepíše se 
smlouva o spolupráci a program může začít. 
Máme zásadu co nejmenší byrokracie a papíro-
vání a snažíme se skrze naše regionální mana-
žery o maximální pomoc zapojeným školám, 
ať už v realizaci náborových besed, expedic, po-
skytnutí veškerých metodických materiálů ne-
bo organizaci závěrečné slavnostní ceremonie. 

Jak je program pro zájemce 
finančně náročný?
Program není úplně zdarma, pro představu 
státní škola (ZŠ, SŠ) platí roční příspěvek ve 
výši 5.200 Kč, který nám umožňuje poskyto-
vat celoroční servis, realizovat další školení pro 
učitele apod. 

Na stránkách také uvádíte, že vzdělavatelem 
může být nejen škola, ale i obec…
Obce, které jsou zapojené, mohou rovněž fun-
govat jako centra DofE, například pomáhat 
s koordinací programu a aktivit.

Součástí programu je i Fond DofE. 
Komu je určen a co je jeho cílem? 
Rovný přístup ke vzdělávání všech žáků z celé-
ho sociálního spektra je pro nás zásadní. Fond 
finančně pomáhá dětem, které by se z jakých-
koliv důvodů nemohly programu účastnit, jsou 
z nepodnětného prostředí, rodiče jsou samoži-
vitelé, žijí v dětském domově apod. Zároveň ve 
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www.skolavpravu.cz

DOPŘEJTE SVÉMU ŘEDITELI
AKTUÁLNÍ A PRAKTICKÉ INFORMACE

ZE ŠKOLSKÉHO PROSTŘEDÍ

Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
šéfredaktorka Školy v právu
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�   michal.hinda@sms-sluzby.cz �   +420 734 180 507     �   www.sms-sluzby.cz

Vzácnou návštěvu byste do neuklizené kanceláře ani domova asi jen tak nevpustili.
Proč by to u obecního nebo školního webu mělo být jinak?
 
Návštěva může přijít kdykoli a odkudkoli - a i tady platí, že první dojem je často
rozhodující. Děláte ale dost proto, aby se nejen vzácní návštěvníci nezalekli hned
po prvním kliknutím? S tím vám pomůže naše nová služba - AUDIT WEBOVÝCH
STRÁNEK, díky které vytipujeme nedostatky a poradíme, jak je odstranit.
 
Prověříme, zda:
-    vaše stránky vyhovují požadavkům přístupnosti dle zákona č. 99/2019 Sb.
-    vaše stránky splňují veškeré zákonné požadavky na jejich obsah

Zformulujeme srozumitelná a konkrétní doporučení, jak identifikované nedostatky    
odstranit.

Umíme to? Umíme. Za poslední rok našima rukama prošly po účinnosti zákona
o přístupnosti internetových stránek stovky obecních a školských webů. Máme to 
prostě v ruce.

VELKÝ WEBOVÝ ÚKLID!

poslední úklid provedl

Michal Hinda, léto 2021


