
SOCIÁLNÍ POHŘBY 
ZVLÁDAJÍ I NEJMENŠÍ 
OBCE
Příznačně v dušičkovém čase uspořá-
dalo Ministerstvo pro místní rozvoj 
konzultační dny k pohřebnictví. 
Za SMS ČR se jich zúčastnila legislativ-
ní analytička SMS ČR Adéla Palíšková, 
která promluvila o sociálních po-
hřbech. Uvedla, že obce se nechtějí 
vzdát přenesené působnosti a sociální 
pohřby zvládají…
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POTŘEBUJEME DOTACE 
NA STAVBU NOVÝCH ŠKOL, 
VOLAJÍ STAROSTOVÉ 
Z PRAŽSKÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Nejen v Praze a ve středních Čechách 
obce trápí, že stát přestal v minulém 
volebním období podporovat vznik 
nových škol. Školy přitom v mnohých 
oblastech zoufale chybí, kapacita těch 
stávajících nestačí. „Situace je závažná,“ 
potvrzuje v rozhovoru starosta MČ Pra-
ha-Kolovraty Antonín Klecanda.

KOSTELNÍ LHOTĚ DAL 
JMÉNO ZDEJŠÍ KOSTEL. JE 
JEJÍ PRIORITOU I DOMINANTOU
Važme si každého jednotlivce, který chce 
cokoliv užitečného pro obec nebo její 
obyvatele ve svém volném čase udělat. 
Tito lidé jsou pro obec tím největším 
bohatstvím, říká v rozhovoru starosta 
Kostelní Lhoty ve Středočeském kraji 
Tomáš Drobný, obce, která letos zvítězila 
v celostátním kole soutěže Vesnice roku 
2022. Jak se žije v Kostelní Lhotě? 
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Kristýna Vodrážková v roli moderátorky konference drží v rukou ocenění určené pro profesionální i dobrovolné hasiče, kteří s odvahou a nasa-
zením uhasili během letních prázdnin rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku. V anketě Počin roku o tom rozhodli starostové na celostátní konfe-
renci v Českém Krumlově. Foto: Petr Novák

http://www.smsCR.CZ
http://facebook.com/smscr.cz
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Téma

Téma

KOČKA MI TO ŘEKLA
Šla jsem se večer projít na hřbitov. To v dušičkovém období dělám 
moc ráda. U brány mě uvítala kočka. Pohledem mi řekla (a já kočičí 
řeči náhodou rozumím): „Já to tady hlídám, mám to tady všechno pod 
kontrolou, víš? Dívej… tady ti,“ a ladně přitom přeběhla přes několik 
hrobů, „se celý život taky hrozně snažili a teď mi tady povídají, že kdyby se 
mohli vrátit v čase, už by určité věci nedělali.“ 

Přiznám se, že jsem byla hodně smutná z výsledků voleb v někte-
rých malých obcích. Mrzelo mě, jak si už i na venkově osvojili někteří 
lidi, co se chtějí dostat za každou cenu do vedení, prostředky špinavé 
kampaně v podobě zlých pomluv, hnojometů, šroubů v pneumati-
kách atp. Mrzelo mě nedávné zjištění, že přesně tímto způsobem by-
la odstavena z vedení starostka jedné nejmenované obce, kterou si 
v předchozích volbách občané zvolili proto, že spolu se svým týmem 
zabránila stavbě obřího logistického centra. Mrzelo mě, že do čela té-
to obce se nyní dostal právě ten, kdo do ní tehdy developery přivedl 
a vyjednával s nimi.

Ale protože, jak mi připomněla moje kolegyně, SMS ČR je apolitic-
ká organizace a připomínkové místo, můžu v naší SMSCE maximálně 
zopakovat doporučení legislativního oddělení, že pro případy, že má 
někdo pocit, že byl porušen princip demokratické volební soutěže, tu 
máme soudní ochranu po volbách a právo jak voličů, tak politické stra-

ny podat návrh na přezkum soudu či se obrátit 
na Státní volební komisi. Anebo si za nás všechny 
můžu „povzdechnout“ a přát těmto obcím a potaž-
mo celé naší zemi vývoj k lepší budoucnosti a možná i procitnutí, k ně-
muž je někdy zapotřebí ostřejších prostředků. A dovolím si zde použít 
slova kolegyně, která mi ještě napsala: „Ostatně i to je ukázkou politické 
vyspělosti země, zda dokážeme přijmout výsledky demokratických voleb, 
byť se nám nelíbí. Volby totiž nejsou o těch kandidátech, ale o lidech, obča-
nech, kteří si kandidáty či celou stranu zvolili, aby za ně tito lidé spravovali 
obec. Jakým stylem či směrem, ukáže až čas, a svou spokojenost či nespokoje-
nost budou moci projevit zase v dalších volbách…“

Procházím hřbitovní uličkou, kočka už mi dávno zmizela z dohledu. 
Připomněla mi, jak důležité je neplýtvat drahocenným časem. Neza-
bývat se tím, co zrovna nemá řešení, netruchlit nad tím, co nás akorát 
paralyzuje, protože život jde dál a věci se nám dějí přesně tak, jak je po-
třebujeme prožít, abychom se zase o kousek pohnuli dopředu. 

Moře blikajících světýlek a vůně vosku se z hřbitovů co nevidět 
přesune do našich domovů, protože dušičkový čas brzy vystřídá ad-
vent. Tak jej prožijte ve zdraví a v pokoji s bližními i sami se sebou. 
To vám za všechny ze SMS ČR přeje

Marie Machačová, šéfredaktorka

Vážení členové a přátelé samospráv,
v říjnu jsem po osmi letech skončila jako starostka města Valašské 
Klobouky a svůj post předala mladší generaci. Jedna velmi krásná 
a  důležitá životní etapa pro mne skončila, a přestože mi bude sta-
rostování chybět, nemám obavy, že bych nevěděla, co si počít s vol-
ným časem. 

Na postu předsedkyně SMS ČR úřaduji již téměř rok a chtěla bych 
vám, starostkám, starostům a přátelům samospráv, nově prostřed-
nictvím naší SMSKY každý měsíc předložit zúčtování své činnosti.

Za prvé – energetika
Těsně před komunálními volbami jsem koncem září uspořádala se-
minář, který se týkal novely energetického zákona a komunitní 
energetiky. Měla jsem velkou radost, že pozvání přijali ministr prů-
myslu a obchodu Jozef Síkela, toho času úřadující ministryně život-
ního prostředí Anna Hubáčková, kolegové z podvýboru pro energe-
tiku a mnoho dalších odborníků na oblast energetiky a obnovitel-
ných zdrojů. Na základě probíraných témat jsem se ujistila, že 
připravovaná novela energetického zákona přinese funkční zavede-
ní energetických společenství a že potřebujeme nejen jejich defini-
ci. Seminář byl streamován, a pokud jste se nemohli dívat v reálném 
čase, najdete jeho záznam na mých facebookových stránkách.

Za druhé – střet zájmů
Ne nadarmo je podzim obdobím sklizně. Po několikaleté práci zá-
stupců SMS ČR mohou starostové a starostky sklízet plody. První 
úspěch má podobu nálezu Ústavního soudu, který 25. října vyhověl 
stížnostem 43 zastupitelů, jež žádali odškodnění a omluvu za neo-
mezené zpřístupňování jejich majetkových oznámení v části roku 
2020. Soudy tak budou muset o nárocích rozhodovat znovu a bylo 
potvrzeno to, co jsme tvrdili, tedy že Ministerstvo spravedlnosti po-
nechávalo majetková oznámení plošně zpřístupněná déle, než mělo. 

Za třetí – stavební zákon
Jen dva dny po přelomovém nálezu ve věci 
střetu zájmu přišla další skvělá zpráva – vládou prošla námi prefero-
vaná II. varianta stavebního zákona, která zachovává všechny stavební 
úřady v území za předpokladu přechodu na výkonový systém jejich fi-
nancování. V otázce střetu zájmu jsem nebyla angažovaná, ale v pří-
padě stavebního zákona jsem za poslední rok iniciovala řadu jednání 
a schůzek, a to jak s partnery z K5, tak na Ministerstvu vnitra i Minis-
terstvu pro místní rozvoj. Přestože se jedná o skvělou zprávu, skutečný 
boj nás čeká ve Sněmovně, kde se budu za zachování sítě stavebních 
úřadů do poslední chvíle bít. Ráda bych poděkovala všem starostkám 
a starostům a také členům legislativy, kteří se stavebnímu zákonu vě-
novali několik volebních období. Bez vás by se to nepovedlo.

Za čtvrté – zákon o zadávání veřejných zakázek
Hájit zájmy měst a obcí jsem si vzala opravdu za své, a proto se budu 
ve Sněmovně v nejbližší době zabývat také zákonem o zadávání ve-
řejných zakázek. Na popud mnoha z vás jsem se rozhodla předložit 
hned dva pozměňovací návrhy. První, který již schválil Výbor pro ve-
řejnou správu a regionální rozvoj, spočívá ve zjednodušení společen-
sky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Druhý pozměňovací 
návrh podávám ve věci navýšení limitů pro veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky nebo na služby a na stavební práce. 

Milí přátelé, ráda jsem se s vámi setkala na listopadové konferenci 
SMS ČR v Českém Krumlově, děkuji vám za vaši hojnou účast, která 
byla důkazem toho, že naše práce v SMS ČR vám dává smysl. Svůj prv-
ní sloupek v SMSCE si dovolím zakončit poděkováním za spolupráci 
všem svým kolegyním a kolegům, vám čtenářům díky za pozornost.

Pěkný nastávající čas adventní přeje
Eliška Olšáková

předsedkyně SMS ČR

EDITORIAL

ELIŠČINO ZÚČTOVÁNÍ
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Petr Halada 
(PS pro financování samospráv) 
Na Ministerstvu vnitra jsem se účastnil jednání o vý-
ši odměn zastupitelů, kde se mimo jiné otevřela 

otázka automatické valorizace odměn a dovolené starostů. O stej-
ném tématu jsem jednal s předsedou rozpočtového výboru PS Jose-
fem Bernardem, kterého jsem seznámil s požadavky SMS ČR o navý-
šení příspěvku na výkon státní správy a zvýšení limitu osvobození od-
měny z DPP od veřejných pojištění na 15.000 Kč. Obdobně jsem 
diskutoval i s předsedkyní výboru pro veřejnou správu a  regionální 
rozvoj Klárou Dostálovou.

Tomáš Dubský 
(PS pro služby na venkově)
Setkal jsem se zástupci firmy ArrowSys, která dodává 
software do samoobslužných prodejen. Jejich pro-

dukt může v mnoha prodejnách vyřešit problém nedostatku a ná-
kladnosti prodejní síly. 

Michaela Matoušková 
(místopředsedkyně PS 
pro sociální záležitosti obcí)
Zúčastnila jsem se dalšího jednání na Ministerstvu 

zdravotnictví o zajištění primární péče v domech s pečovatelskou 
službou, sociálních ústavech či pobytových zařízeních.

Oldřich Vávra 
(PS pro školství a sport)
Proběhlo zasedání Monitorovacího výboru OP Jan Amos 
Komenský. Na programu byly informace k dosavadní 

implementaci programu a k nově vyhlášeným výzvám. Vyhlášené, 
ale i plánované výzvy jsou zveřejňovány na webu OPJAK.cz. Aktuálně 
je otevřeno sedm výzev s celkovou alokací více jak 24 miliard korun.

Pokračují jednání k přípravě tzv. Středního článku. Žádáme, aby pod-
pora byla určena pro školy i zřizovatele. Usilujeme o funkční model pod-
pory škol a hájíme stanovisko zachování suverenity škol a zřizovatelů.

Tomáš Chmela 
(PS pro strategický rozvoj)
Členové skupiny iniciovali podání návrhu na zvýšení 
limitu při zadávání veřejných zakázek, na jehož zně-

ní spolupracuji s legislativním oddělením. Formou pozměňovacího 
návrhu k zákonu o zadávání veřejných zakázek se tématu ujala před-
sedkyně sdružení Eliška Olšáková.

Radim Sršeň 
(PS pro dotace a mezinárodní vztahy)
Zástupci skupiny reagovali na přerozdělení finanč-
ních prostředků mezi IROP a MŽP. Část prostředků ze 

zdrojů IROP určených na revitalizaci veřejných prostranství se přesu-
ne do oblasti hospodaření s vodou a energetiky. 

Stanislav Polčák 
(PS pro energetiku)
Připomínkovali jsme novelu energetického zákona 
s hlavním důrazem na komunitní energetiku.

Na jednání pracovní skupiny se řešily možnosti obnovitelných 
zdrojů energie.

Milan Kazda 
(PS pro životní prostředí a zemědělství)
Zástupci SMS ČR a SMO ČR společně se zástupci ta-
bákových firem jednali o zákonu o omezení jednorá-

zových plastových výrobků a z něj vyplývajících povinností ze strany 
výrobců tabákových výrobků. 

Došlo na vypořádání připomínek k vyhlášce, která stanoví pod-
mínky, při jejichž splnění přestává být palivo z odpadu odpadem. 
Obě připomínky uplatněné ze strany SMS ČR směřovaly k možnosti 
vyrábět palivo i z komunálních odpadů, a to jak z odpadního dřeva, 
tak z tzv. výmětů plastů z třídících linek.

Zpracovala Adéla Palíšková
legislativní analytička SMS ČR

Z DIÁŘE PŘEDSEDŮ PRACOVNÍCH SKUPIN

Aktuálně

Z profese pedagoga vstoupil Radko Martínek do politického života 
počátkem 90. let, kdy se na jedno volební období stal starostou měs-
ta Moravská Třebová. V roce 1998 byl zvolen do Poslanecké sněmov-
ny, kde se zaměřil zejména na veřejnou správu, regionální rozvoj a ži-
votní prostředí. Dva roky byl šéfem resortu na Ministerstvu pro míst-
ní rozvoj.

V letech 2008 – 2012 pracoval jako hejtman Pardubického kraje, po 
zvolení do Senátu v roce 2012 se stal aktivním členem Stálé komise 
pro rozvoj venkova. V letech 2016–2017 působil jako poradce předsedy 
vlády pro oblast místního rozvoje a veřejné zprávy. Od roku 2020 je za-
stupitelem Pardubického kraje a poradcem hejtmana. 

K ocenění Radko Martínkovi blahopřála předsedkyně SMS ČR a po-
slankyně Parlamentu ČR Eliška Olšáková, výkonná ředitelka SMS ČR 
Jana Přecechtělová, členka předsednictva Pavla Chadimová, starosta 
Přerova nad Labem Jiří Beneš a další. red

Osobností venkova roku 2022 je Radko Martínek
Osobností venkova roku 2022 se stal Radko Martínek. Zaznělo to v pátek 4. listopadu na slavnostním 
vyhlášení ve Frýdlantském salónku v Senátu Parlamentu ČR. Vyhlašování uspořádala Stálá komise 
Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Sdružením místních samospráv ČR, 
Svazem měst a obcí ČR a Národním divadlem.

https://opjak.cz/
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Obce budou muset v budoucnu čelit rozhod-
nutí, zda si na chod stavebního úřadu připlatí 
a úřad zachovají či zda se rozhodnou pro jeho 
uzavření. „Takový model známe již z vedení mat-
rik, kterým také před několika lety hrozilo zeštíh-
lování. Matriky nakonec zachránil přechod na vý-
konový model a neochota malých obcí být bez to-
hoto úřadu,“ vzpomíná Petr Halada.

Otázka hrazení chodu stavebních úřadů 
dle výkonů přijde na řadu nejdříve rok poté, co 
vstoupí v účinnost část zákona věnující se sou-
stavě stavebních úřadů. Proto v tuto chvíli není 
možné predikovat, kolik která obec na výko-
nech dostane. Známé je pouze to, že stát ne-
chce zvyšovat objem financí na chod stavební 
agendy. Bude se tedy pracovat se stejným roz-
počtem, který se však jinak přerozdělí.

red

SMS ČR: Uspěli jsme v boji za zachování stavebních úřadů

SMS ČR usiluje o účast v expertní skupině k financování
málo vytížených tratí

Obce mohou slavit. Vláda rozhodla o konečné variantě novely stavebního zákona, kterou po třech 
měsících od vypořádání posílá do Sněmovny. A to ve verzi, která nakonec – oproti původnímu zámě-
ru vlády – zachovává kompletní síť stavebních úřadů v ČR. Jedná se tedy o variantu, kterou nejvíce preferovalo prá-
vě SMS ČR. Boj však zdaleka nekončí. Vládou schválená varianta putuje do Parlamentu České republiky. 

Diskuse nad budoucností regionálních železničních tratí byla mimo jiné předmětem jednání, která se konala na 
Ministerstvu dopravy v letních měsících. Sdružení místních samospráv ČR rozporovalo nový institut přerušení pro-
vozuschopnosti a provozování dráhy, který by v mnoha případech znamenal zánik dopravy na regionálních tratích. 
Ministerstvo dopravy na konci srpna své plány na zjednodušení přerušení provozu na lokálkách nakonec odložilo.

Olšáková: Vláda konečně vyslechla 
argumenty z území
„Považujeme to za obrovský úspěch našich dlouho-
dobých snah o zachování dostupnosti stavebního 
řízení v území,“ řekla předsedkyně SMS ČR Eliš-
ka Olšáková. Sdružení místních samospráv ČR 
i přes drobné výhrady vůči některým ustanove-
ním považuje konečnou verzi zákona za úspěch 
vyjednávání a spolupráce s vládou, která ko-
nečně naslouchala argumentům z území. „Do 
budoucna, stejně jako u matrik, by síť stavebních 
úřadů měla být hrazena výkonovým modelem fi-
nancování,“ popsala Eliška Olšáková.

Novela vrací zpět smíšený model 
výkonu stavební agendy
Novela, kterou vláda schválila, navrací zpět 
smíšený model výkonu stavební agendy do 
obcí a měst. „Seznam stavebních úřadů nebude 
součástí zákona, jak bylo původně navrženo, ale 
bude vydáván vyhláškou a průběžně aktualizo-
ván. Znamená to, že bude soustava flexibilnější co 
do vzniku a zániku úřadů, což byla jedna z našich 
zásadních připomínek,“ uvedla Věra Kovářová, 
členka předsednictva SMS ČR, která se zacho-
váním stavebních úřadů zabývala.

Připomeňme si připomínky…
V připomínkovém řízení bylo v květnu uplatně-
no více než 1300 zásadních připomínek nejen 
od povinných připomínkových míst z řad samo-
správ a oborových organizací, ale také rezortů, 
které neměly možnost se stejně jako ostatní 
připomínková místa účastnit vnitřního připo-
mínkového řízení. „Tím, že neproběhlo vnitřní při-
pomínkové řízení, ve kterém dochází nejen k prodis-

kutování požadavků, ale také k odstranění zásad-
ních nedostatků materiálu, museli jsme uplatňovat 
velký počet zásadních připomínek, a to v několika 
kolech. V případě takto rozsáhlé novely se jednalo 
o jedno z nejnáročnějších připomínkových řízení, po 
kterých bylo potřeba zahájit jednání se zástupci vlá-
dy,“ vysvětlil člen předsednictva SMS ČR a sta-
rosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada s tím, že 
tak také došlo k akceptaci myšlenky výkonové-
ho způsobu financování stavebních úřadů pro 
případ, že by byly všechny zachovány.

Obce budou stát nyní 
před rozhodnutím: 
Připlatit nebo uzavřít?
Nic však není zadarmo a ani v případě zacho-
vání všech stavebních úřadů tomu tak nebude. 

Aktuálně

Debaty ohledně lokálek se opět rozvíří. SMS ČR chce být u toho!
Nyní se však debaty kolem lokálek znovu otevřou. Ministerstvo dopravy totiž založilo expertní 
komisi, která má řešit zavedení pravidel pro financování méně vytížených lokálních tratí, v níž 
zasednou např. zástupci dopravců nebo kraje.

Jelikož se však problematika přímo dotýká také obcí, požaduje SMS ČR prostřednictvím své 
předsedkyně Elišky Olšákové pravidelnou účast zástupce nejmladší pracovní skupiny při SMS ČR, 
která se věnuje výhradně oblasti dopravy.

Právě nedávné ustanovení pracovní skupiny pro dopravu je důkazem toho, že dopravní pro-
blematika obce zajímá a mají k ní co říci. Věříme, že její členové pomohou nalézt vhodné budou-
cí klima pro efektivní fungování regionálních tratí! Pracovní skupina pro dopravu SMS ČR
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Obce zvítězily u Ústavního soudu. Zrušení žalob proti
zveřejňování citlivých údajů bylo protiústavní

Sociální pohřby zvládají i nejmenší obce

Sdružení místních samospráv ČR vítá rozhodnutí Ústavního soudu, jenž dal za pravdu zástupcům sa-
mospráv, kteří podali žaloby proti zveřejňování svých citlivých údajů Ministerstvem spravedlnosti. Soudy v předchozích 
letech stovky těchto žalob zamítly. Ústavní soud nyní rozhodl, že zamítnutí žalob bylo protiústavní.

Příznačně v dušičkovém čase uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj konzultační dny k pohřebnictví. Za SMS ČR 
se jich zúčastnila legislativní analytička SMS ČR Adéla Palíšková, která promluvila o sociálních pohřbech. Uvedla, že 
obce se nechtějí vzdát přenesené působnosti a sociální pohřby zvládají, což následně potvrdili i zástupci MMR.

Olšáková: 
Jde o důležité vítězství
„Považujeme to za důležité vítězství obecních za-
stupitelů, jejichž ústavní právo na ochranu soukro-
mí bylo plošným zveřejňováním jejich osobních 
údajů porušováno. Rozhodnutí Ústavního soudu 
otevírá stovkám zastupitelů cestu k tomu, aby se 
domohli omluvy a spravedlivého odškodnění,“ 
řekla předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková.

Canov: 
Postup ministerstva 
byl nepochopitelný
„Postup Ministerstva spravedlnosti byl pro mne 
zcela nepochopitelný. Ministerstvo i po zrušení 
zákona Ústavním soudem aplikovalo jeho pro-
tiústavní části podle nepřijatelného pohledu, že 
může ústavní práva představitelů obcí porušovat 
až do konce roku 2020. Nad tím zůstává rozum 
stát. Rozhodnutí Ústavního soudu navrátilo logiku 
a přednost ochrany ústavních práv před slepým do-
držováním protiústavního zákona,“ uvedl senátor 
Michael Canov, který stěžovatele u Ústavního 
soudu zastupoval.

Ústavní soud zrušil už v roce 2020 anonym-
ní plošné zveřejňování citlivých osobních úda-
jů o majetkových poměrech zastupitelů obcí 
jako protiústavní. Stanovil také, že by údaje 

měly být zveřejňovány pouze na žádost. Měla 
tak být ukončena praxe, kdy si různé subjekty 
podaná oznámení ze serverů Ministerstva 
spravedlnosti stáhly a dále s nimi nakládaly 
pro své podnikatelské, politické a často i krimi-
nální účely. I přes rozhodnutí Ústavního soudu 
Ministerstvo spravedlnosti v této praxi pokra-
čovalo až do konce roku 2020. Ministerstvo 
plošně zpřístupnilo i podané údaje za rok 2019. 
Představitelé měst a obcí proti tomu podali 
před dvěma lety několik stovek žalob, kterými 
se domáhali omluvy od Ministerstva spravedl-
nosti a poskytnutí odškodnění.

Havel: 
Lidi to odrazovalo 
od vstupu do komunální politiky
„Obzvlášť pro zastupitele z menších obcí byla sku-
tečnost, že si jejich osobní údaje může kdokoliv ano-
nymně zobrazit, velmi nepříjemná. Řadu lidí tato 
praxe od vstupu do komunální politiky odrazovala. 
Žalobami jsme se chtěli domoci ochrany našich 
práv,“ říká Jaroslav Havel, starosta obce Pištín.

Anonymní online nahlížení do majetkových 
oznámení prostřednictvím centrálního registru 
umožnila problematická novela zákona o stře-
tu zájmů (č. 14/2017 Sb.) schválená v roce 2016. 
Zrušila předchozí praxi, kdy bylo možné nahlí-
žet do registru na základě písemné žádosti.

Halada: 
SMS ČR od počátku poukazovalo 
na rozpor s právem na soukromí 
„Sdružení místních samospráv ČR od počátku proti 
této změně protestovalo a poukazovalo na její roz-
por především s ústavně zaručeným právem na sou-
kromí. U představitelů obcí samotných vzbudila 
změna pochopitelný odpor, který u mnohých vedl 
k  odmítání podávání oznámení nebo k rozhodnutí 
neucházet se v komunálních volbách v roce 2018 
o své funkce,“ připomněl místopředseda SMS ČR 
Petr Halada.

Sdružení dlouhodobě prosazovalo, aby se 
do zákona o střetu zájmů vrátil zdravý rozum, 
který zachová právo občanů na informace a zá-
roveň zajistí i ochranu soukromí představite-
lům obcí, kteří museli uvádět oznámení o svém 
majetku.

„I díky dlouhodobému úsilí SMS ČR nabyla le-
tos účinnosti novela zákona o střetu zájmů a letoš-
ní rok byl tak posledním, kdy neuvolnění místosta-
rostové a radní menších obcí podávali oznámení do 
registru. V příštích letech už budou v obcích ozná-
mení podávat pouze všichni uvolnění zastupitelé 
a  neuvolnění starostové. Pevně doufáme, že jde 
o  krok ke zvrácení neblahého trendu poklesu zá-
jmu o působení ve vedení obcí,“ dodává Eliška Ol-
šáková.

red

Aktuálně

Dříve měla každá druhá vesnice „obecního blázna“
Sociální pohřby jsou podle Adély Palíškové agendou, kterou zvládají i starostové nejmen-
ších obcí. „Vyplynulo to nejen z ankety mezi členy pracovních skupin pro služby na venkově a soci-
ální záležitosti obcí. Dokazuje to i skutečnost, že během pěti let, kdy lze tuto povinnost v rámci ve-
řejnoprávní smlouvy přenést na jinou obec, této možnosti žádná obec nevyužila,“ řekla. Ve svém 
vystoupení rovněž připomněla známý fakt o tom, že dříve měla každá druhá obec svého 
obecního „blázna“. Zmínky o nich najdeme v nejedné kronice, příběhy žijí ve vzpomín-
kách pamětníků. Lidé na ně byli zvyklí, duševní poruchy se neřešily, občané se s nimi 
zkrátka sžili, měli je svým způsobem rádi, a pakliže takový člověk zemřel, vypravili mu dů-
stojný pohřeb. „I dnes, přestože většina mentálně a tělesně postižených žije v ústavech, zde tito li-
dé jsou a obce se po jejich smrti o ně nejenže umí, ale i chtějí postarat,“ uvedla Adéla Palíšková.

Žádost o refundaci nákladů podává stále více obcí
Legislativní analytička SMS ČR rovněž připomněla možnost požádat na Ministerstvu vnit-
ra o refundaci nákladů na sociální pohřby elektronicky. Zmínila, že obce této možnosti stá-
le častěji využívají.

Mezi účastníky diskuse nechyběli zástupci ústředních orgánů státní správy, zejména 
ministerstev financí, vnitra a zdravotnictví, zástupci krajů, měst a obcí i odborné veřej-
nosti. red



6 SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 11/2022

SMS ČR uspořádalo pro starosty
celostátní konferenci v Českém Krumlově
Ceny a dostupnost energií, systém datových schránek, rozpočty obcí a sociální politika samospráv v době energetické 
krize byly tématem prvního dne celostátní konference, která se uskutečnila ve středu 9. a ve čtvrtek 10. listopadu 
v Českém Krumlově.  Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková hned v úvodním vystoupení odmítla návrh Národní ekono-
mické rady vlády (NERV), aby se úspory veřejných financí hledaly mimo jiné prostřednictvím slučování menších obcí.

Olšáková: 
Slučování obcí nepřipustíme
„Slučování obcí chci jménem Sdružení místních sa-
mospráv rezolutně odmítnout. Velký počet obcí po-
važujeme za výhodu České republiky, za její rodin-
né stříbro, za nástroj kvalitní samosprávy, který 
umožňuje maximální participaci veřejnosti na vě-
cech veřejných a zvyšuje kvalitu demokracie u nás,“ 
řekla Eliška Olšáková. SMS ČR je připraveno 
zadat detailní analýzu přínosů a nákladů exis-
tence samostatných obcí, respektive jejich pří-
padného slučování, a neomezí se samozřejmě 
pouze na ekonomické aspekty. 

Téma

Rakušan poděkoval starostům 
za zvládnutí migrační krize
Na to reagoval přímo na místě ministr vnitra 
Vít Rakušan, který byl jedním z dalších hostů 
konference. „Odměny pro zastupitele obcí a krajů 
navrhujeme od ledna 2023 zvýšit o 10 procent. Zá-
roveň ale chceme v roce 2023 předložit návrh na 
automatickou valorizaci odměn, který samozřej-
mě dostanete k připomínkám. Je to jediná cesta 
k tomu, abychom nemuseli každoročně vést disku-
se o tom, kolik a odkdy představitelům samospráv 
přidat,“ řekl.

Rakušan v úvodu svého vystoupení poděko-
val starostům a starostkám za to, jakým způso-
bem dokázali zvládnout migrační krizi, která 
vypukla v důsledku útoku Ruska na Ukrajinu. 

Varoval ale i před další možnou vlnou ukrajin-
ských uprchlíků v důsledku ničení civilní infra-
struktury na Ukrajině.

Informoval o legislativních novinkách z díl-
ny ministerstva vnitra, především o zákonu 
o správě voleb, kterým se mění dvoudenní vol-
by na jednodenní a který umožní vyzvednutí 
voličského průkazu na kterémkoliv obecním 
úřadu. Připomněl také valorizaci příspěvku na 
státní správu o pět procent a pogratuloval 
SMS ČR k tomu, že jeho tlak vedl k zachování 
kompletní sítě stavebních úřadů. Mluvil i o té-
matech dennodenního zájmu samospráv: in-
formoval hosty o zdvojnásobení dotace pro 
dobrovolné hasiče na 800 milionů korun, kte-
rým poděkoval za jejich nasazení během ha-
šení bezprecedentního požáru v Hřensku.

Komunitní energetika, 
stavební zákon i odměny zastupitelů
Eliška Olšáková připomněla také některá aktu-
ální témata, kterými se SMS ČR zabývá: mluvi-
la především o komunitní energetice, kde se 
SMS ČR zapojuje do přípravy novely energe-
tického zákona, jenž má fungování energetic-
kých komunit umožnit. Zmínila stavební zá-
kon a úspěch SMS ČR v podobě zachování 
kompletní sítě stavebních úřadů. Uvedla rov-
něž, že SMS ČR vítá krok vlády, která chce dát 
obcím možnost zvýšit odměnu jejich zastu-
pitelů o 10 procent, ale připomněla, že poža-
davek SMS ČR byl alespoň 15 procent, zejmé-
na s ohledem na výši inflace a skutečnost, že 
více než dva roky byly odměny zastupitelů 
zmraženy.
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Červená Voda v Pardubickém kraji vyhrála soutěž OBEC 2030 
Sdružení místních samospráv ČR vyhlásilo na celostátní konferenci výsledky soutěže o nejinovativnější obec v oblas-
ti udržitelné energetiky a environmentální odpovědnosti v rámci projektu OBEC 2030. Z 38 přihlášených 
zvítězila obec Červená Voda s projektem zaměřeným na návrat vody do krajiny.

Bartoš a Sršeň 
o dotačních možnostech i o bydlení
Na konferenci vystoupili s aktuálními informa-
cemi také ministr práce a sociálních věcí Mari-
an Jurečka, ministr pro místní rozvoj Ivan Bar-
toš a rovněž náměstci a vysocí úředníci z  dal-
ších rezortů, například z Ministerstva průmyslu 
a obchodu, Ministerstva životního prostředí 
nebo Ministerstva financí. Ivan Bartoš a  jeho 
náměstek (a člen předsednictva SMS ČR) Ra-
dim Sršeň promluvili především o dotačních 

Sdružení místních samospráv soustavně moti-
vuje a podporuje obce a města v souvislosti 
s  rozvojem udržitelné energie. Nejnověji tak 
činí prostřednictvím projektu OBEC 2030, kte-
rý vznikl ve spolupráci s partnery ze sféry busi-
nessu i státní správy. Z deseti finalistů soutěže 
vzešlo šest oceněných projektů z oblasti elekt-
romobility, udržitelné výroby energií a šetrné-
ho nakládání s nimi, hospodárného nakládání 
s vodou apod. Absolutním vítězem se stala obec 
Červená Voda s unikátním projektem, jenž 
umožnil návrat vody do krajiny prostřednictvím 
revitalizace nivy a tvorby mokřadů. Obec získala 
k bezplatnému ročnímu užívání od Škoda Auto 
plně elektrické vozidlo Škoda Enyaq.

Olšáková: Novela energetického 
zákona je i díky SMS ČR 
v připomínkovém řízení MPO
„Každé z těch řešení mělo něco, u čeho jsem si řekla – 
to bych chtěla i v naší obci, to bych doporučila ostat-
ním. Jsou to příklady dobré praxe, které se snad i díky 
projektu Obec 2030 posouvají do dalších obcí,“ řekla 
po předání ocenění předsedkyně SMS ČR Eliška 
Olšáková. Sdružení místních samospráv ČR bu-
de i nadále usilovat o to, aby stát maximálně 
podporoval menší obce a města v inovativních 
projektech včetně oblasti udržitelné energetiky. 
„Mají-li samosprávy pomoci při řešení energetické 

že Marian Jurečka je nyní pověřen také vede-
ním MŽP, odpověděl mimo jiné i na dotazy sta-
rostů týkající se dotace Nová zelená úsporám.

Jaké jsou následující priority 
SMS ČR?
Předsedkyně Eliška Olšáková na závěr zdůraz-
nila, co považuje v nejbližší době za prioritní 
úkoly pro SMS ČR: „Budeme se dovolávat práva 
občanů na samosprávu, jak ho zaručuje Ústava. 
Chceme zásadní úpravu ve volebním systému ko-
munálních voleb. Dalším úkolem je modernizace 
obcí zahrnující posilování energetické soběstačnosti 
obcí, žádáme přijetí evropských směrnic garantu-
jící funkční model komunitní energetiky v  obcích. 
A v neposlední řadě digitalizace obcí – i proto SMS ČR 
v příštím roce spustí projekt DTMka jednoduše.“

možnostech a příležitostech, které samosprávy 
mají v oblasti bydlení, ale také o koncepci roz-
voje bydlení. 

Jurečka o sociální politice 
i o příspěvku na bydlení
Program prvního dne konference završilo vy-
stoupení ministra práce a sociálních věcí Ma-
riana Jurečky na téma sociální politika v době 
energetické krize. Řeč byla pochopitelně napří-
klad o příspěvku na bydlení. Vzhledem k tomu, 

krize, a to nejen krátkodobě, je nutné, aby stát nepře-
kážel šikovným představitelům obcí v rozvoji komu-
nitní energetiky a dalších chytrých projektů s obnovi-
telnými zdroji. Proto jsem ráda, že snad i díky naše-
mu tlaku je od minulého pátku v  připomínkovém 
řízení novela energetického zákona, která obsahuje 
zavedení energetických společenství. Ministr průmy-
slu tak splnil svůj slib,“ dodala Eliška Olšáková.

Přehled oceněných v soutěži 
OBEC 2030:
•  Obec Červená Voda (Pardubický kraj) – 

projekt environmentální strategie a návrat 
vody do krajiny prostřednictvím revitaliza-
ce nivy a tvorby mokřadů

•  Obec Trojanovice (Moravskoslezský kraj) – 
strategický plán komunitní energetiky pro 
malou obec, včetně zdrojů energie a lokál-
ní distribuční soustavy

•  Obec Kněžice (Kraj Vysočina) – projekt roz-
šiřování zdrojů soběstačných řešení první 
soběstačné obce ČR

•  Obec Okrouhlice (Kraj Vysočina) – čerpání 
vody do kopce pomocí energie získané ze 
slunečního záření

•  Město Lovosice (Ústecký kraj) – projekt do-
bíjecí stanice elektromobilů napájené vý-
hradně čistou energií z vodní elektrárny

•  Obec Střeň (Olomoucký kraj) – kombinova-
né využití sluneční energie pro provoz ČOV, 
užitkovou dopravu i služby cyklistům
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Počinem roku je úsilí hasičů zapojených do hašení
požáru Českého Švýcarska. Anticenu získal
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Starostové a starostky členských obcí 
hlasovali na konferenci pro vítěze tra-
diční ankety „Počin roku“ a „Přešlap 
roku“. Počinem roku se stal zásah pro-
fesionálních i dobrovolných hasičů při 
hašení požáru Českého Švýcarska, na 
druhém místě skončila novela zákona 
o střetu zájmů Věry Kovářové a na tře-
tím novela tzv. „infozákona“, kterou 
připravilo Ministerstvo vnitra. Přešla-
pem roku je podle starostů a staros-
tek fungování Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, kon-
krétně jeho nevstřícnost k obcím ve 
věci převodu pozemků.

V anketě Počin roku vybírali 
starostové z těchto návrhů:
•  Novela zákona o střetu zájmů z pera 

Věry Kovářové, která zamezila anonymní-
mu nahlížení do majetkových poměrů 
politiků a vyňala z povinnosti zveřejňovat 
majetková přiznání neuvolněné místosta-
rosty a radní nejmenších obcí

•  Profesionální i dobrovolní hasiči 
– odvaha a nasazení při hašení požáru 
v Českém Švýcarsku

•  Novela tzv. „infozákona“ 106/1999 
z pera Ministerstva vnitra, která brání 
zneužívání zákona

V anketě Přešlap roku vybírali 
starostové z těchto kandidátů:
•  Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových – obstrukce vůči obcím. 
Praktická nemožnost, aby obce přednost-
ně získaly pozemky v majetku ÚZSVM

•  NSA – praktická nefunkčnost, nespolupráce 
s obcemi, prodlevy v hodnocení žádostí 
a nepředvídatelnost nových dotačních výzev

•  Advokátní kancelář 
HAVEL & PARTNERS s. r. o 
 – návrh stavebního zákona, který rušením 
stavebních úřadů ohrozil dostupnost 
stavebního řízení

 red / Foto: Petr Novák
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SERIÁL: Představujeme vám pracovní skupiny SMS ČR 
Jednou z nejvytíženějších pracovních skupin SMS ČR je v posledních měsících pracovní skupina pro energetiku. Paleta témat je širo-
ká: od společných nákupů energií, přes problémy s úpadkem některých dodavatelů energií, možnosti obnovitelných zdrojů energie až 
po aktuálně nejžhavější téma komunitní energetiky. V jejím čele stojí Stanislav Polčák.

Díl devátý: Pracovní skupina pro energetiku
V médiích se opakovaně objevují zprávy 
o novele energetického zákona. 
Řešilo SMS ČR jako připomínkové místo i 
tento legislativní materiál?
Pracovní skupina pro energetiku je především 
poradní orgán předsednictva SMS ČR a sou-
časně fórum odborníků z území a řady asocia-
cí, kteří předkládají legislativnímu oddělení 
SMS ČR podněty k připomínkovému řízení. Le-
tos již bylo přijato několik zákonů, které se tý-
kají neutěšené energetické situace, jež nastala 
zejména v souvislosti s ruskou agresí na Ukra-
jině. SMS ČR k nim uplatňovalo připomínky, 
obecně jsme ale návrhy podporovali, jejich cí-
lem bylo reagovat na tíživou situaci v případě 
zásadního nedostatku energií. 

Bohužel ani v jedné novele energetického 
zákona se zatím nedostalo na promítnutí závaz-
ků, které ČR má k přijetí evropských předpisů, 
jež usnadňují činnost místních výrobců energie, 
její sdílení v obcích a regulaci poplatkové zátěže 
spojenou s distribucí energie pro místní komu-
nity. Na tento zákon čekají nejen obce již dlou-
hou dobu, současný stav prakticky brání rozum-
nému sdílení energie vyrobené v obcích. Právní 
úprava energetických společenství je součástí 
transpozic směrnic č.  2018/2001 a č. 2019/944. 
U obou směrnic je náš stát v prodlení dva roky 
s  promítnutím těchto evropských předpisů do 
našeho právního řádu. To bohužel dopadá ne-
příznivě na obce a místní komunity, které by už 
jinak mohly pružněji reagovat i na současnou 
nepříznivou situaci. V rámci meziresortního 
připomínkového řízení jsme proto požadovali 
doplnění celé oblasti komunitní energetiky do 
energetického zákona, bohužel se tak stále ne-
stalo. Tento stav se negativně promítá i do plánů 
na řešení energetické chudoby, podlamuje in-
vestiční aktivitu v oblasti energetiky na místní 
úrovni, které by mělo podpořit snížení cen. 

Byly ještě, kromě absence definice komunitní 
energetiky, z pohledu obcí nějaké další 
nedostatky v návrhu novely energetického 
zákona, na které členové pracovní skupiny 
pro energetiku upozornili?
Za další nedostatek jsou považovány chybějící 
limity rezervace vstupu do sítě tak, aby se rezer-
vace nestávaly předmětem spekulací. Povolení 
by měla být udělována jen na určitou dobu, kdy 
v případě nerealizace bude prostor otevřen pro 
další subjekty. V současné době totiž v někte-
rých regionech již není možné získat povolení 
k  připojení OZE do sítě, a proto jsme navrhli 
zpřísnit pravidla těchto rezervací, což by byl dal-

ší krok v podpoře rozvoje obnovitelných zdrojů 
a předvídatelnosti nastaveného systému. Jako 
další krok k podpoře obnovitelných zdrojů jsme 
navrhli zavedení institutu „aktivního zákazní-
ka“, kterému by bylo umožněno virtuálně ode-
číst od spotřeby elektřiny v jednom odběrném 
místě objem jím vyrobené obnovitelné elektři-
ny dodané do distribuční soustavy v jiném mís-
tě. Tento princip sdílení považujeme specificky 
v době energetické krize a vysokých cen energie 
za atraktivní a umožňující aktivním spotřebite-
lům napříč sektory realizovat úspory.

Jak si to představit v praxi?
Vzorovým příkladem je rodina, jež vlastní re-
kreační objekt na venkově s např. fotovoltaic-
kou elektrárnou, která vyrábí a do energetické 
sítě dodává elektrickou energii. Objem této 
energie by pak tato rodina mohla spotřebová-
vat ve městě, kde žije v bytovém domě. V za-
hraničí můžeme čerpat velkou inspiraci, jak 
lze vyrobenou energii virtuálně převádět či 
„uschovat“ na později.

Řada starostů šla do voleb s programem, 
který zahrnoval také rozvoj komunitní 
energetiky v obcích. Domníváte se, že je 
reálné v rámci volebního období vybudovat 
energetické společenství v obci?
Komunitní energetika se musí stát součástí 
transformace energetiky jako celku a také mo-
dernizace našich obcí. V SMS ČR dlouhodobě 
podporujeme inovativní aktivity obcí, které 
mají vést k jejich soběstačnosti, posilování 
energetické nezávislosti, k efektivnímu využí-
vání místních zdrojů a systému cirkulární eko-
nomiky. Pokládám za klíčové, aby si obce prá-
vě v  tomto období vytvořily své strategické 
rozvojové plány, zvážily všechny možnosti, 
které se jim v jejich území nabízí, a podpořily 
vznik místních energetických společenství. 
Možností je opravdu hodně, snažíme se o dob-
rých příkladech praxe informovat v rámci plat-
formy www.obec2030.cz, já sám jsem spustil 
iniciativu www.sobestacnaobec.cz. V rámci vo-
lebního období lze se současnou dotační pod-
porou realizovat řadu rozvojových projektů. 
Komunitní energetika jen potřebuje jasná 
pravidla, odbourat zbytečnou administrativu 
a neúměrnou poplatkovou zátěž. Stát už to 
pochopil a zvyšuje limity například pro insta-
laci fotovoltaik bez nutného povolení. Dnes 
místní energetické projekty vznikají v jistém 
legislativním vakuu a chybí jim právní jistota. 
Tu by měla přinést zmiňovaná novela energe-
tického zákona, proto na ni SMS ČR tak tlačí. 

Domníváte se, že se mohou v dnešní době 
stát obce energeticky nezávislými?
Všechny obce by měly urychleně posilovat svoji 
energetickou nezávislost, vyplatí se jim to jak fi-
nančně, tak z hlediska udržitelného rozvoje, sta-
bility dodávek energií apod. I u nás máme příkla-
dy zcela energeticky soběstačných obcí, v zahra-
ničí je to velmi běžný jev. Jedním z nejznámějších 
příkladů dobré praxe je obec Kněžice s pěti sty 
obyvateli ve Středočeském kraji, kde jsou zcela 
energetiky soběstační. Dnes není nic technolo-
gicky složitého realizovat fotovoltaiky na stře-
chách veřejných budov, brownfieldech, postavit 
bioplynku a zpracovávat místní biomasu, někde 
je vhodné citlivě vystavět větrnou elektrárnu, 
uložiště energií a minimalizovat emise a sdílet 
své zdroje v místě. Znám osobně řadu příkladů 
obcí, kde se realizovaly skvělé projekty v minu-
lém období a kde mají další plány, ale brzdí je 
právě legislativa a byrokracie. 

Opakovaně zmiňujete byrokracii, 
dlouhodobý problém veřejné správy. 
Nově zvolení představitelé obcí dostali 
od voličů mandát ve velmi složité době, 
především menším obcím je důležité 
poskytnout cílené informace. 
Jak jim může SMS ještě více pomoci?
Sdílíme dobrou praxi obcí v jejich moderniza-
ci, spousta dobrých řešení je na stránkách 
www.obec2030.cz, vydal jsem již jednu brožu-
ru k základní orientaci v energetické transfor-
maci obcí a chystáme další. Možná dojde i na 
speciální podcasty k  energetickým tématům 
na míru obcím.

Rozhovor vedla 
Adéla Palíšková

legislativní 
analytička SMS ČR

http://www.obec2030.cz/
http://www.sobestacnaobec.cz/
http://www.obec2030.cz/
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Vzdělávání pro nově zvolené zástupce a zaměstnance
obcí I. typu se jmenuje Škola místních samospráv
Pro nově zvolené zástupce a zaměstnance obcí I. typu připravilo Sdružení místních samospráv ČR vzdělávací kurzy, 
které najdete na www.portalzastupitele.cz pod názvem Škola místních samospráv. Účastníky seznámí se základy 
legislativy a agend, které jsou pro jedničkové obce stěžejní. 

Základní přehled získáte během zhruba tří týdnů…
Kurz obnáší celkem 22 hodin prezenčního a 22 hodin e-learningového vzdělávání. 
Absolvováním získají účastníci během zhruba tří týdnů základní přehled – zá-
kladní minimum znalostí důležitých k výkonu funkce nebo zaměstnání v obcích 
I. typu. Kurz se zaměřuje na zákon o obcích a související předpisy, veřejné finance, 
dotace, majetek obce, pohřebnictví, evidenci obyvatel, ochranu osobních údajů, 
stavební zákon, občanský zákoník, zákoník práce, správní řád, kontrolní řád, škol-
ství, životní prostředí a odpady, sociální oblast, oblast dopravy, krizové řízení.

Základních kurzů bude celkem osm
Organizátoři ze SMS ČR připravují celkem osm základních kurzů. První startují 
15. a 22. listopadu. Další následují v prosinci, lednu, únoru a březnu. Kurzy budou 
probíhat ve dvou variantách. Intenzivní kurz začne v 9 a potrvá do 17 hodin, večerní 
kurz začne v 16:30 a skončí nejpozději ve 21 hodin. Všechny kurzy budou postupně 
vypisovány na www.portalzastupitele.cz, kde se zájemci mohou zaregistrovat. 

Od ledna pokračují oblíbené kurzy pro zaměstnance obcí I. typu
Od příštího ledna jsou v plánu také kurzy pro zaměstnance obcí I. typu, po kterých 
je velká poptávka a které účastníci hodnotí kladnou zpětnou vazbou. Tento kurz 
prošel rovněž evaluací externího hodnotitele se závěrem, 
že byl velmi vhodně nastaven pro cílovou skupinu. Nabíd-
ku naleznete rovněž na www.portalzastupitele.cz.

Jitka Mattyašovská,
manažer vzdělávání v SMS ČR

V pravidelné rubrice přinášíme otázky a odpovědi z první poradny, kterou provozuje pro členské obce legislativní oddě-
lení Sdružení místních samospráv ČR. Vybíráme pro vás záměrně ta témata, která se samospráv týkají obecně.

Je možné hlasovat per rollam 
na zastupitelstvu?
Dotaz:
Může starosta obce v nezbytných případech, 
kdy není možná fyzická přítomnost členů za-
stupitelstva, vyhlásit hlasování formou per 
rollam? Samozřejmě poté, co zastupitelstvo 
na řádném zasedání tuto formu hlasování 
odsouhlasí a odsouhlasí pravidla hlasování 
způsobem per rollam?

Odpověď:
§ 87 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanoví, 
že k platnému usnesení zastupitelstva obce, 
rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nad-
poloviční většiny všech členů zastupitelstva 
obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 
Podle § 92 odst. 3 zákona o obcích je zastupitel-
stvo obce schopno usnášet se pouze tehdy, je-li 
přítomna nadpoloviční většina všech jeho čle-
nů, a podle § 93 odst. 3 zákona o obcích je zase-
dání zastupitelstva obce veřejné.

Není tedy možné usnesení zastupitelstva 
přijímat jinak než na veřejném zasedání svo-

laném podle pravidel stanovených zákonem 
o  obcích za přítomnosti nadpoloviční většiny 
všech zastupitelů v reálném čase. Podle ustále-
ného výkladu lze připustit i přítomnost zastu-
pitele „online“ prostřednictvím elektronických 
prostředků pro přenos obrazu a zvuku. Hlaso-
vání per rollam (korespondenčně, e-mailem, 
SMS zprávou) však možné není. 

Může se vzdát zastupitelka 
své odměny? 
Dotaz:
Nově zvolená členka zastupitelstva má v úmys-
lu vzdát se stanovené odměny pro člena zastu-
pitelstva. Připouští zákon tuto možnost vzdát 
se odměny pro zastupitele?

Odpověď:
Dle § 4a a § 144a zákona č. 262/2000 Sb., záko-
ník práce, kterým se podle § 79 zákona o ob-
cích řídí právní režim odměňování zastupite-
lů, není možné, aby se zastupitel stanovené 
odměny jakýmkoli způsobem vzdal, tedy mu 
vždy musí být vyúčtována a vyplacena. Pokud 

by zastupitelka přesto projevila vůli vzdát se 
odměny, k takovému jednání se nepřihlíží.

Je však vhodné upozornit, že odměnu pobí-
rají vždy pouze uvolnění zastupitelé (ve výši sta-
novené podle počtu obyvatel obce nařízením 
vlády č. 318/2017 Sb.) a neuvolněný starosta 
(v rozmezí 0,3–0,6násobku odměny uvolněného 
starosty). Ti mohou následně po vyplacení od-
měnu obratem darovat buďto zpět obci, nebo 
na libovolný dobročinný účel. Ne uvolněnému 
zastupiteli, který nevykonává funkci starosty, 
nemusí zastupitelstvo stanovit žádnou odmě-
nu (a to i z důvodu, že o ni nemá zájem).

Zpracovali
Dominik Hrubý a Vojtěch Svoboda

legislativní analytici SMS ČR

Střípky z právní poradny

Dominik Hrubý Vojtěch Svoboda

PRÁVNÍ
PORADNA
SMS ČR

W W W . S M S C R . C Z

Do členských výhod patří bezplatná právní 
poradna, na kterou se mohou starostové obracet. 

Na dotazy odpovídá tým erudovaných právníků, 
specialistů na různá témata z oblasti veřejné 
správy – samostatné či přenesené působnosti.

/ SMSCR.CZ

V případě naléhavých dotazů 
je v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin 
k dispozici Mgr. et Mgr. Dominik Hrubý. 

poradna@smscr.cz

     +420 606 170 837 

§ EMERITNÍ
STAROSTA
NA TELEFONU

starostanatelefonu@sms-sluzby.cz

www.sms-sluzby.cz/starostanatelefonu

     +420 603 203 103

První krůčky ve funkci?
Nabízíme pomoc 
zkušeného starosty s bohatou praxí.

§

starosta obce Tupesy
v letech 2006 –– 2022

Mgr. Oldřich Vávra 

www.portalzastupitele.cz
http://www.portalzastupitele.cz/
http://www.portalzastupitele.cz/
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Obec 2030: V ORP Varnsdorf chystají energetickou revoluci
Komunitní energetika. Toto sousloví se skloňuje na celoevropských konferencích, v médiích, ale 
i v diskusích odborné veřejnosti. V severočeském Varnsdorfu znají jasný směr. Komunitní energeti-
kou rozumí kombinaci sociálně spravedlivého systému s maximální měrou environmentálních prv-
ků a férovou ekonomikou, založenou na participaci místních aktérů. To jsou klíče přístupu Smart Solution Varnsdorf.

Participativní plánování
Základním prvkem energetického uvažování tohoto plánu je participa-
ce místní komunity – občanů, živnostníků, firem, organizací. Druhým 
klíčovým prvkem varnsdorfského Smart Solution je kombinace zdrojů 
výroby energií. Nepočítá se s nahrazením jednoho centrálního zdroje 
jiným (byť třeba ekologičtějším), nýbrž jde o kombinaci vícero zdrojů. 
Může jimi být slunce, voda, vítr, biomasa, ale i energie zemského jádra 
nebo (last but not least) odpad. 

Starostové se zavázali k energetické udržitelnosti 
a environmentální odpovědnosti 
Starosta města Varnsdorf se společně s kolegy z ORP (Dolní Podluží, 
Horní Podluží, Rybniště a Chřibská) shodli a písemně potvrdili kolektiv-
ní vstup do Paktu starostů a primátorů. Tím se nejen zavázali k energe-
tické udržitelnosti a environmentální odpovědnosti svých sídel, ale pře-
devším k práci na společném akčním plánu pro udržitelnou energetiku 
a životní prostředí (SECAP). Takový plán:
1. dobře popíše současný „energetický a klimatický stav“ oblasti,
2.  nalezne potenciál zdrojů výroby energií a potenciál pro zmírnění 

dopadů klimatické změny, respektive adaptaci na ni,
3.  navrhne konkrétní opatření pro úspory na energiích a výrobu vlast-

ních energií.

Co je výhodou společného plánu?
Výhodou společného plánu oproti těm, které si tvoří každá obec zvlášť, 
je komplexní přístup k jednotnému území. Hranice katastrů totiž ne-

mají nic společného s přírodními (obnovitelnými) zdroji. Varnsdorfské 
ORP má svá přírodní specifika, která je nutno brát v potaz při plánování 
nové energetiky.

Směle do budoucna: Smart Solution Varnsdorf
Pro dnešní generaci Varnsdorfanů není nerealistické uvažování ve smy-
slu: „I naše město může být v něčem jedničkou a inspirací.“ Potenciálnímu 
návštěvníkovi největšího sídla na druhé straně Lužických hor se tak 
v současnosti naskýtá poslední možnost seznámit se se stavem „před“. 
Před tím, než dojde k energetické revoluci, jež má vést k místní energe-
tické soběstačnosti. Michal Svoboda

autor je konzultant udržitelné energetiky
a manažer projektu OBEC 2030
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Díl čtvrtý: Voda v kontextu horního zákona
Povrchové lomy ovlivňují vodní i klimatické poměry v území. Mezi hlavní faktory patří plošný rozsah povrchu bez ve-
getace, míra zahloubení, objem výsypek a deponií, ale i barva obnažené suroviny. Skrývka, těžba, rekultivace, naklá-
dání s důlní vodou se řídí striktními pravidly stanovenými horním zákonem. Jsou slučitelné zájmy těžaře se zájmy 
obce? Ano, oba totiž mají povinnost s vodou správně hospodařit.

I pro těžaře platí, že voda je 
dobrý sluha a špatný pán
Horní zákon počítá se stržením vody vinou 
těžby, což je na místě. Všichni víme, že voda te-
če z kopce, a je logické, že pokud se při dobývá-
ní nerostů zahlubujeme pod okolní terén, mů-
že za určitých podmínek dojít ke změně přiro-
zeného odtoku z okolí, ať se tomu těžař snaží 
předejít jakkoliv. Není nutné rozebírat, že 
všichni zúčastnění jsou nešťastní: Těžaři vzros-
tou náklady – musí totiž svůj lom „vysušit“, ne-
boť v podmáčeném prostoru nelze těžit, navíc 
surovina je znehodnocena, a místní obyvatelé 
se dožadují náhrady za nefunkční studny.

Důlní škoda způsobená vodou vodě 

Těžař je povinen vytvářet finanční rezervu pro 
vypořádání důlní škody. Za důlní škodu se po-
važuje jak ztráta povrchové a podzemní vody 
v okolí lomu, tak podstatné snížení vydatnosti 
jejích zdrojů a zhoršení její jakosti v důsledku 
těžby. Těžař je povinen zajistit poškozenému 
náhradní zdroj nebo dodávku vody, popřípadě 
nahradit škodu úhradou nákladů spojených 
s jejím obstaráním, jestliže je poškozený účel-
ně a hospodárně vynaložil sám. 

Důlní vody jsou pojem… 
definovaný horním zákonem
Horní zákon zavádí pojem důlní vody. Důlní-
mi vodami jsou všechny podzemní, povrcho-
vé a  srážkové vody, které vnikly do hlubin-
ných nebo povrchových důlních prostorů bez 
ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo 
gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo 
prostým vtékáním srážkové vody, a to až do 
jejich spojení s jinými stálými povrchovými 
nebo podzemními vodami. Těžař je oprávněn:
a)  bezúplatně užívat důlní vody pro vlastní 

potřebu,
b)  bezúplatně užívat na základě povolení vo-

dohospodářského orgánu důlní vodu jako 
náhradní zdroj pro potřebu těch, kdo byli 
poškozeni ztrátou vody vyvolanou činností 
těžaře,

c)  vypouštět důlní vodu, kterou nepotřebuje 
pro vlastní činnost, do povrchových, popří-
padě do podzemních vod, a odvádět ji, po-
kud je to nutné, i přes cizí pozemky způso-
bem a za podmínek stanovených vodohos-
podářským orgánem a orgánem ochrany 
veřejného zdraví.
Těžař je povinen pečovat o důlní vody a hos-

podárně je využívat. Použití důlních vod k ji-
ným účelům upravují zvláštní předpisy. K  vy-
pouštění jiných vod do důlních vod je třeba po-
volení vodohospodářského orgánu vydaného 
po dohodě s obvodním báňským úřadem.

Také voda technologická 
má svá pravidla
Důlní vody může těžař využívat k úpravě su-
roviny nebo ke kropení prašných cest. Těžař 
může bezúplatně užívat důlní vody pro vlast-
ní potřebu. Samozřejmě je i s technologickou 
vodou povinen nakládat šetrně a vypouštět ji 
pouze na základě povolení a stanovených 
podmínek kontroly a měření.

Po ukončení těžby následuje 
rekultivace. Ale jaká?
Vytěžený prostor zaplněný vodou bývá v mno-
ha případech povedenou rekultivací, zpravidla 
využívanou ke koupání nebo ve spolupráci 
s přírodovědci k vytvoření chráněných biotopů. 
Ne vždy však báňsko-technické a hydrogeolo-
gické podmínky dovolí vodní plochu vytvořit. 
V  takových případech bývá rekultivace řešena 
obnovou zemědělského půdního fondu nebo 
lesního porostu, ovšem i tady příslušné zákony 
v aktuální podobě připouštějí opatření sloužící 
k zadržení vody v krajině. Těžař tedy nemusí re-
kultivovat s výsledkem monokulturní pláně, 
jak má stanoveno v rozhodnutí vydaném z dob 
předešlé legislativy, tj. z dob, kdy se nehledělo 
na krajinnou pestrost, biologickou rozmani-
tost a už vůbec ne na změnu klimatu.

Chceme-li správně hospodařit s vodou 
v naší krajině, uložme si úkoly:
Máme-li těžaře ve svém správním obvodu, ne-
hleďme na něj a priori jako na škůdce. V rám-

ci dobrých sousedských vztahů s ním disku-
tujme o problematice vodního hospodářství 
a  snažme se sladit své záměry. Poznejme tě-
žební poměry ve svém území ve spolupráci 
s místně příslušným obvodním báňským úřa-
dem a těžařem. Díky nim se dozvíme potřeb-
né informace o hydrogeologii území, o harmo-
nogramu místní těžby, o podobě a etapovitos-
ti schválené rekultivace, ale i o konkrétních 
právech a povinnostech těžaře k zacházení 
s vodou v krajině.

Jde o velmi náročný 
a složitý proces
Uvědomme si, že povolení hornické činnosti 
nebo činnosti prováděné hornickým způso-
bem je administrativně velmi náročný a slo-
žitý proces. V mnoha případech, kdy bylo vy-
dáno povolení těžit, nebyly známy dnešní 
potřeby území z hlediska schopnosti zadržet 
vodu. 

Proto pouze společnými silami a ve vzá-
jemné shodě můžeme doplnit aktuální poža-
davky do plánovaného (a schváleného) tě-
žebního nebo rekultivačního postupu a být 
nápomocni, aby si krajina dotčená těžbou 
vzpomněla, jak vodu zachytit a podělit se o ni 
s námi. 

Připravila 
Gabriela Licková



tační specialisty na adrese dotace@smscr.cz. 
Podrobnější informace k dotační výzvě nalez-
nete rovněž v informačním letáku zveřejněném 
na našem webu.

Martina Kurzová
vedoucí dotační 

poradny a servisu

SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 11/2022 13

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

Eliška Huk Kloučková
administrátorka 

a konzultantka 
veřejných zakázek

Může obec oslovit zastupitele obce?
Aneb střet zájmů ve veřejných zakázkách
V rámci Právní poradny, kterou SMS ČR dlouhodobě pro obce provozuje, jsme se dostali k zajímavému podnětu z ob-
lasti veřejných zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se nedávno vyjádřil k problematice střetu 
zájmů, konkrétně k otázce, zda obec jakožto veřejný zadavatel může v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsa-
hu (VZMR) v uzavřené či otevřené výzvě vyzvat k podání nabídky zastupitele obce. Pojďme se podívat na to, jak k pro-
blematice ÚOHS přistupuje.

Může obec při zadání zakázky 
malého rozsahu oslovit 
zastupitele obce?
Na úvod je třeba si připomenout, že Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže je oprávněn 
jednat pouze v mezích svých pravomocí. To zna-
mená, že dozoruje zadávání veřejných zakázek 
zadávaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Proces za-
dání VZMR (tedy zakázek do 2 mil. Kč bez DPH 
pro dodávky a služby, respektive 6 mil. Kč bez 

DPH pro stavební práce) do této oblasti nespa-
dá. I přesto poskytl ÚOHS vyjádření a v obecné 
rovině odpověděl na otázku, zda obec může 
při zadání zakázky malého rozsahu oslovit 
zastupitele obce.

Proces zadání zakázky malého rozsahu ne-
ní žádným právním předpisem detailně upra-
ven. Je ale třeba mít na paměti, že je vždy po-
třeba dodržet zásady uvedené v ust. § 6 ZZVZ. 
Těmi jsou: zásada rovnosti, zásada zákazu 
diskriminace, transparentnosti, přiměřenos-
ti a zásada odpovědného zadávání. 

A to je všechno? Ale vůbec ne. Jsme moc rá-
di, že vás text zaujal, a budeme ještě radě-
ji, když jej dočtete až do konce na našich 
webových stránkách, které najdete na adre-
se: http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne. 

Do konce ledna můžete žádat o dotaci
na obnovu válečných hrobů či pietních míst
Ministerstvo obrany České republiky vyhlásilo výzvu na zabezpečení péče o válečné hroby a pietní místa.
Žádosti lze zasílat do 31. ledna 2023.

Dotace na rekonstrukci 
i novou výstavbu
Příspěvek lze čerpat na rekonstrukci, opravu či 
výstavbu válečných hrobů a pietních míst. Za 
pietní místo se pro účely programu považuje 

Podívejte se ještě na naše webové strán-
ky, kde najdete také tabulku úspěšných 
realizovaných projektů z tohoto dotační-
ho titulu, s jejichž administrací jsme svým 
klientům pomáhali:
http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne.

pamětní deska, pomník, památník a obdobný 
symbol připomínající válečné události a oběti, 
které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vo-
jenské operaci, v důsledku válečného zajetí či 
v důsledku odboje.

Dotace je poskytována do výše 80 % sku-
tečně vynaložených uznatelných nákladů pro-
jektu (minimálně 50 tis. Kč) a je určena pro ob-
dobí od 1. ledna 2024 do 30. listopadu 2024. 
Má-li žadatel zájem obnovit více objektů, mů-
že v rámci jedné žádosti začlenit i několik hro-
bů či pomníků.

Administrace žádosti o dotaci
Zvažujete-li na svém území takový projekt, 
neváhejte se v případě dotazů či zájmu o ad-
ministraci žádosti o dotaci obrátit na naše do-

mailto:dotace@smscr.cz
https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/dotace-na-valecne-hroby-a-pietni-mista/
http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne
http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne
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změnami, jednak celý cyklus kurzů o veřej-
ném zadávání v prostředí obcí. Jde o trilogii, 
kterou budeme vysílat na přelomu listopadu 
a  prosince, a doufám, že si stejně jako vloni 
v zimě získá svoje publikum. Nejsou to ale jen 
zakázky, další témata připravujeme, takže se 
i  představitelé samospráv mají na co těšit. 
Např. v prosinci se uskuteční webinář Oldřicha 
Vávry o konkurzech na ředitele školy.  Na závěr 
bych ráda připomněla, že také samosprávy 
mohou počítat s příjemnými slevami: členské 
obce SMS ČR mají 10% slevu na kurzovném, 
klienti našich pověřenců z řad obcí a škol ještě 
výraznější. Podrobnosti o nich si snadno na-
jdete na webu https://www.smscr.education. 

Nezbývá než vám popřát štěstí
a dostatek spokojených účastníků!

SMS služby

Představujeme vám projekt SMS ČR VZDĚLÁVÁNÍ
SMS-služby zahájily letos na podzim vysílání online vzdělávacích kurzů 
v rámci projektu SMS ČR VZDĚLÁVÁNÍ a na adrese www.smscr.education 
spustily nové webové stránky. Na podrobnosti se ptáme koordinátorů 
projektu Jitky Hanákové a Michala Hindy.
Jitko, v čem se SMS ČR VZDĚLÁVÁNÍ 
liší od SMS-seminářů, 
které si pamatujeme z letošního jara?
Projekt SMS ČR Vzdělávání je určitě širší a am-
bicióznější. SMS-semináře, které jsme připra-
vovali velmi rádi a díky nimž jsme vychytali 
všechny možné mušky, cílily téměř výhradně 
na školy. Ty patří mezi významné klienty našich 
pověřenců a nabídnout jejich vedení možnost 
získat informace z nejrůznějších oblastí, které 
souvisejí s jejich prací, nám přišlo fajn. A podle 
ohlasů to přišlo fajn i ředitelům a pedagogům, 
kteří se SMS-seminářů na jaře účastnili. V rám-
ci SMS ČR Vzdělávání se ale chceme rozkročit 
a  nabídnout zajímavý obsah i zřizovatelům, 
obcím a městům, a myslíme i na pověřence pro 
ochranu osobních údajů.

A to by mohla být otázka pro Michala 
Hindu, který v SMS-službách právě s 
pověřenci pro ochranu osobních údajů 
pracuje. Proč vzdělávání pověřenců?
Pověřenecká práce je velmi různorodá a pro-
měnlivá. Prakticky si nedovedu představit její 
výkon bez neustálé snahy o sebezdokonalová-

ní se, získávání nových poznatků a bez výměny 
názorů s kolegy, kteří v této oblasti působí. To, 
co jsme dříve podnikali v kolektivu pověřen-
ců SMS-služeb, přenášíme nyní díky projektu 
GDPR PRO na půdu vzdělávání odborného 
vzdělávání. V rámci kurzů na zajímavá a ak-
tuální témata si tedy nejenže vyslechneme 
přednášku odborníka, ale současně budeme 
mít i prostor na výměnu názorů. Vítám, že se 
nám podařilo navázat spolupráci se Spolkem 
pro ochranu osobních údajů, který první dva 
webináře lektorsky zajistil. Výhledově bude-
me i v této oblasti usilovat o dosažení akredi-
tací pro několik vzdělávacích programů, na 
kterých teď usilovně pracujeme v jiných oblas-
tech. Nabídku našeho akreditovaného vzdělá-
vání zveřejníme už brzy!

Jitko, jsou už nyní vypsané i takové kurzy, 
které by mohly zaujmout rovněž předsta-
vitele samospráv?
Jsou to určitě naše kurzy k veřejným zakáz-
kám, které vede zkušená kolegyně Eliška Huk 
Kloučková. Přichystali jsme jednak webinář 
o aktuální novele zákona o zadávání veřejných 
zakázek, kdy nás seznámí s nejdůležitějšími 

mí“ pověřence, zda je činnost pověřence hlav-
ním oborem dané osoby, způsob a četnost 
kontaktu s obcí, rozsah „pomoci“, kterou pově-
řenec obci nabízí, a kladné reference. O kvalitě 
pak nic neříká ani cena pověřeneckých služeb, 
ani už zmíněný certifikát. 

Podle čeho poznám dobrého pověřence?
Ptejte se na zkušenosti
Možná jste před pár týdny nastoupili do funkce starostky či starosty a ve své e-mailové schránce jste hned objevili ně-
kolik obchodních nabídek na výkon funkce pověřence pro váš úřad. Nebo vám vaši zaměstnanci řekli, že s tím součas-
ným nebyli v minulém volebním období spokojeni. A vy přemýšlíte o změně. Jak ale poznat toho správného? A lze 
předem poznat dobrého a špatného pověřence? 

Pověřence může dělat úplně každý
Požadavky na pověřence jsou formulovány vel-
mi vágně, konkrétně v čl. 37 obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů (ON, GDPR). Ten uvá-
dí pro výkon funkce pověřence kritérium odbor-
ných znalostí a profesní kvality, konkrétně pak 
z  oblasti práva, IT, a praxi v oblasti ochrany 
osobních údajů. Hloubka či oblast znalostí ne-
bo délka praxe ovšem stanovena není. Není ur-
čen ani požadavek na vzdělání či obor vzdělání.

Pověřenec by měl rozumět 
činnosti správce 

Základním předpokladem dobrého pověřence 
je, aby rozuměl agendám, které správce vyko-
nává a v nichž se zpracovávají osobní údaje. 
Sám by měl aktivně organizaci správce poznat, 
zajímat se o její činnost a o obsah jednotlivých 
agend a v daném oboru se také vzdělávat. Sou-

částí práce pověřence je totiž vyhodnocovat za-
vedená opatření na ochranu osobních údajů, 
a  to bez podrobné znalosti chodu organizace 
a porozumění její činnosti jednoduše nejde.

Pověřenec není certifikované povolání
Tvrzení, že pověřenec musí mít certifikát, patří 
k nejčastějším omylům v oblasti ochrany osob-
ních údajů. GDPR nestanovuje nutnost certifi-
kace a jak už bylo uvedeno dříve, není stanove-
na ani žádná jiná specifická forma ověření zna-
lostí nebo prokázání profesních kvalit. Certifikát 
z člověka dobrého pověřence neudělá. 

Oficiální kritéria pro hodnocení 
pověřence neexistují
Jak tedy poznat dobrého pověřence? Z našich 
zkušeností to lze určit podle několika kritérií. 
Patří k nim dosavadní praxe a její délka, „záze-

A co míníme „zázemím“ pověřence 
a rozsahem pomoci?
To a ještě mnohem více už si přečtěte na 
našich webových stránkách na adrese
http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne.  

Lenka Matějová
koordinátorka 

služeb pověřenců 
pro ochranu 

osobních údajů

https://www.smscr.education
https://www.smscr.education
http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne
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Že se věnujeme pověřenecké činnosti na ob-
cích a ve školách, už určitě víte. Co ale možná 
ještě netušíte, je skutečnost, že jsme se ve spo-
lupráci se Spolkem pro ochranu osobních úda-
jů pustili do vzdělávání pověřenců pro ochra-
nu osobních údajů. Nevzděláváme přitom jen 
naše zaměstnance, kteří v pozici pověřence 

A jak na to jdeme my? Na čem stavíme na-
ši práci a co dalšího od nás můžete v proce-
su plánování čekat? To všechno si přečtěte 
na našich webových stránkách na adrese:
http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne

GDPR PRO – vzdělávání pověřenců pro ochranu osobních údajů

Když plánovat, tak zcela určitě strategicky.
A rozhodně ne od zeleného stolu!

Je sice pravda, že existuje řada společností, 
které vám strategický plán vypracují během 
několika dnů se slovy, že je to jen kus papíru 
potřebný při předkládání žádosti o některé 
dotace, ale přesně to je pojetí, kterému se my 
v  SMS-službách vyhýbáme. Jsme totiž pře-
svědčení, že ten, kdo dělá strategický plán od 
zeleného stolu, ve výsledku nezíská nic strate-
gického ani plán.

A je vlastně vůbec možné plánovat nestrategicky? Věříme, že i to se může při-
hodit, ale v našem podání se opravdu důsledně snažíme o plánování strate-
gické, které vám přinese co nejvíc.

Marek Komárek
koordinátor

strategického 
plánování

působí po celé České republice, naše kurzy na-
bízíme všem. A jak je dobrým zvykem, snaží-
me se je orientovat co nejpraktičtěji.

Premiéru v prvním listopadovém týdnu 
obstaral František Nonnemann, člen výboru 
Spolku pro ochranu osobních údajů, který za-
svěceně hovořil o problematice zpracovatel-

ských smluv. Tento expert pohovoří ve spolu-
práci s kolegou Zbyňkem Malým také ve čtvrtek 
1. prosince od 13 hodin o kybernetických bez-
pečnostních incidentech. Zájemci se mohou 
na přednášku přihlásit na webu SMS ČR Vzdě-
lávání, který najdete na webových stránkách 
www.smscr.education.

Jitka Hanáková
koordinátorka 

vzdělávacích 
a propagačních aktivit

Příklad dobré praxe

Kostelní Lhotě dal jméno zdejší kostel.
Je naší prioritou i dominantou,
říká starosta vítězné obce v soutěži Vesnice roku 
Važme si každého jednotlivce, který chce cokoliv užitečného pro obec nebo její obyvatele ve svém volném čase udě-
lat. Tito lidé jsou pro obec tím největším bohatstvím, říká v rozhovoru starosta Kostelní Lhoty ve Středočeském kraji 
Tomáš Drobný, obce, která letos zvítězila v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2022. Jak se žije v Kostelní Lhotě? 
Co obec má a co jí naopak ještě chybí?

Pane starosto, do Luhačovic, kde se 
v polovině září vyhlašovaly výsledky 
soutěže Vesnice roku, jste to měli z Kostelní 
Lhoty téměř 300 kilometrů. Spolu s vámi 
se sem vypravily desítky občanů. Jaké to 
pro vás bylo bezprostředně po vyhlášení? 
Bylo to velké. Vyhlašování jsme pro většinu zá-
jemců pojali jako obecní zájezd od pátku do 
neděle. Už samotná účast na místě a prožití 
úžasné atmosféry Jarmarku venkova byly pro 
všechny nezapomenutelné. Samotné vyhláše-
ní výsledků bylo famózní třešničkou na dortu. 
Emoce pohltily úplně všechny Kosteláky. Osla-
vy probíhaly i v neděli cestou domů, kdy jsme 
na trase zajistili degustaci moravských vín. 

http://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne
https://www.smscr.education/
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V prvních rozhovorech s novináři jste 
vyzdvihl bohatý spolkový život ve vaší obci 
i investice za poslední roky, díky kterým se 
v Kostelní Lhotě podařilo zvelebit veřejná 
prostranství nebo školu. Které spolky jsou 
u vás aktivní? Jsou mezi nimi i nějaké 
neobvyklé?
Mezi nejaktivnější spolky patří naši hasiči, kte-
ří organizují Staročeské máje nebo Dětské 
dny. Mládeži se věnuje sportovní klub, kde 
kromě obvyklého fotbalu navazujeme na bo-
hatou volejbalovou tradici v obci. Oddíl volej-
balu má 35 dětských hráčů, což je v regionu na-
prosto ojedinělé. Aktivní jsou například i naše 
seniorky. Z neobvyklých spolků bych zmínil 
ART (Akční realizační tým), který se podílí na 
přípravě mnoha společenských akcí, zajišťuje 
sezonní výzdobu obce nebo hledá kulturní vy-
žití v našem kostele i mimo něj. Vzhledem 
k  tomu, že se nacházíme v rovinatém Polabí, 
můžeme asi za raritní považovat i náš SKI klub 
Kostelka, který uspořádal biatlonový závod 
pro veřejnost. A vzhledem k úspěchu bude ak-
ce určitě pravidelná, tedy až se u nás třeba za-
se někdy dočkáme dostatečné výšky sněhu.

Mezi příklady dobré praxe bychom určitě 
zařadili záchranu vašeho kostela. Kostelní 
Lhota získala od církve kostel, který se 
během tří let podařilo prostřednictvím asi 
sedmi různých dotací zrekonstruovat, včet-
ně nejbližšího okolí. To je celkem neobvyk-
lé. Má tento počin souvislost s názvem vaší 
obce Kostelní Lhota? 
Ano. Před několika málo lety jsme uspořádali 
rozsáhlé dotazníkové šetření. Z něho vyplynulo, 
že opravu kostela místní vnímají jako prioritu 
číslo jedna. A skutečně to do značné míry způ-
sobil název obce. Kostelní Lhota zkrátka musela 
mít opravený kostel. Zdařilá rekonstrukce je 
především výsledkem šťastného výběru sta-
vebních i restaurátorských firem. A taky notnou 
dávkou štěstí v nabídce aktuálních dotačních 
možností, především na krajské úrovni.  

Proč pro vás byl a je kostel tak důležitý?
Jak jsem již zmínil, kostel dal naší obci jméno. 
A to bylo určující při volbě priorit našich obyva-
tel, kam má obec směřovat finanční prostředky. 
Kostel je ale také hlavní dominantou obce při 
hlavní silnici. Nemůžete ho přehlédnout, ať už 
přijíždíte z jakéhokoliv směru. Navíc leží v cent-
rální části obce, v blízkosti zbývajících tří histo-
rických objektů. Kostel, ale i jeho nejbližší okolí 
jsou důležitým místem pro potkávání občanů 
při různých kulturních akcích. No a v neposled-
ní řadě jde o jedinou kulturní památku obce. To 
vše umocňuje význam kostela pro místní, z na-
prosté většiny nevěřící obyvatele.

Můžete nějak stručně přiblížit, o co 
v projektu šlo? Kolik peněz jste na 
rekonstrukci potřebovali a získali?
Drtivou většinu prostředků jsme získali ze Stře-
dočeského kraje z fondu kultury, konkrétně 

z grantu na podporu kulturních památek plní-
cích společenskou funkci. Pravidla výzvy jsme 
naplňovali naprosto dokonale. V té době kostel 
tvořil největší a de facto jediný prostor pro spo-
lečenské akce. Nemáme u nás kulturní dům 
a  tehdy jsme neměli ani komunitní centrum. 
Větší setkání tak probíhala v kostele. Zajímavé 
je například také to, že se nám podařilo získat 
prostředky z  OPŽP z programu Velká dešťov-
ka. Díky ní jsme nejen zhotovili finančně nároč-
né odvodnění objektu, ale díky akumulaci vody 
ze střechy kostela do nádrže můžeme zavlažo-
vat záhony v celém jeho okolí. Nejcennější pro 
nás ale byla transparentní sbírka, v níž místní 
vybrali peníze na opravu unikátního hodinové-
ho stroje. Celkové náklady činily bezmála 13 mi-
lionů korun, dotace pokryla 8,9 milionů.

Jak to dnes ve vašem kostele vypadá? 
Je stále centrem kulturního a společenského 
dění, potkávání se? K jakým akcím tyto 
prostory využíváte? 
Ano, kostel stále plní roli společenského a kul-
turního centra. Byť některé akce jsme již pře-
sunuli do nově zbudovaného komunitního 
centra. Z nejzajímavějších událostí během ro-
ku můžeme zmínit například Mikulášskou na-
dílku. U nás už čert a Mikuláš neobchází domy, 
ale dárečky všem dětem rozdává Mikuláš prá-
vě v kostele. Venku je pak obří peklo pro děti, 
ale i dospělé. V kostele ale také pořádáme vý-
stavy nebo zde 1. září vítáme naše prvňáčky. 

Slouží kostel i svému původnímu účelu, 
kvůli kterému byl vystavěn?
Ano, v kostele se stále konají bohoslužby. Ov-
šem jejich nízká četnost je dána malým po-
čtem věřících u nás v obci. 

V médiích jste také prozradil, že obec do 
jisté míry trpí tím, že se nachází v blízkosti 
hlavního města. Jste noclehárnou Prahy? 
Jak se vám s tímto hendikepem daří 
bojovat? Lze to vůbec ovlivnit?
Blízkost metropole a její dobrá dostupnost ne-
musí být jen výhodou, ale může představovat 
i  jistou konkurenci v hledání jiného vyžití. Ne-
jen toho konzumního či kulturního, ale i pracov-
ního, kdy vám doprava a práce do pozdnějších 
hodin v metropoli ubírá čas, který byste jinak 
strávili ve své obci. Myslím, že se nám zatím 

v mnoha ohledech daří odolávat. Věřím, že po-
spolitost a aktivita místních obyvatel bude vždy 
hlavní zbraní proti budování noclehárny Prahy.

Co byste poradil třeba kolegům obcí 
s podobným problémem? 
Necítím se v roli někoho, kdo by měl radit ostat-
ním. Vnitřně ale vnímám, že je důležitý zdravý 
patriotismus. Když lidi sami řeknou, že jsou hr-
dí na to, kde žijí. Je třeba tvrdě pracovat na udr-
žování tradic a místních zvyků, zkusit třeba i ně-
jakou tu novou tradici založit. Je dobré se nebát 
finančně podporovat školská zařízení, jakožto 
místa utvářející pocit sounáležitosti obyvatel 
s  místem, kde žijí. Snažit se plně podporovat 
spolky v jejich aktivitách, sázet s místními stro-
my. A važme si každého jednotlivce, který chce 
cokoliv užitečného pro obec nebo její obyvatele 
ve svém volném čase udělat. Tito lidé jsou pro 
obec tím největším bohatstvím.

Jak konkrétně u vás vypadá podpora 
komunitního života? Je to pouze otázka 
peněz nebo se jako starosta musíte sám 
aktivně zapojovat do tohoto dění?
Asi obojí. Velkou část akcí organizuje přímo 
obec a tím je i finančně kryje. Na druhou stra-
nu, pokud nějakou akci organizují spolky, mu-
sí vědět, že je jako obec nenecháte ve štychu, 
že se nemusí bát prodělku. Vždy je lepší je ně-
jak finančně motivovat či jim jinak pomoci. Já 
sám se snažím aktivně participovat na drtivé 
většině událostí během roku.

Co vaše obec má a čím vyniká, to už víme. 
Co vaší obci oproti některým jiným chybí?
Už jsem zmínil, že nám chybí spolkový dům. 
Je to velký hendikep a rádi bychom jednou vy-
budovali multifunkční budovu, která bude slou-
žit nejen spolkům, ale i kulturním a sportovním 
akcím. Jako obec zcela postrádáme bytový fond, 
ať už pro mladé, nebo pro starší spoluobčany, 
kteří nemohou najít cenově dostupné byty, resp. 
si nemohou dovolit stávající bydlení. Doslova na 
hlavu padá hasičům jejich hasičárna a opravdu 
by si zasloužili novou budovu. Přáli bychom si ví-
ce uvědomělých zemědělců, kteří vnímají důle-
žitost krajiny, v níž hospodaří.



Už jste se rozhodli, jak naložíte s výhrou 
za vítězství v soutěži Vesnice roku? 
A pokud ano, prozradíte nám to? 
Popravdě ještě nevím. Rozhodneme nejspíše na 
některé příští schůzi zastupitelstva. Určitě ale fi-
nanční prostředky chceme směřovat do projek-
tu, z kterého bude mít radost většina obyvatel 
obce. To vítězství je především jejich zásluhou.

Děkuji za rozhovor a ještě jednou gratuluji 
k vítězství!

Martina Jiříková
manažerka SMS ČR ve 

Středočeském kraji
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víte. Rozhodli jsme se proto, že se pokusíme postavit čtyři třídy v režimu 
„design and build“, a to za předpokladu, že se nám podaří získat většinu 
peněz od MHMP a že stavba bude provedena jako dřevostavba nebo 
kontejnerová stavba, aby se vše stihlo. Do zadání jsme uvedli, že dvě 
z  těchto tříd budou sloužit jako kmenové, dvě jako multifunkční, při-
čemž první rok je bude škola využívat čistě jako odborné, další rok i jako 
kmenové. Jedna učebna je vhodná pro informatiku a jazyky, druhá pro 
přírodopis, chemii a fyziku. 

Postavili jste tedy dřevěnou přístavbu, která umožňuje dětem v Kolovratech 
vychodit také druhý stupeň. Na kolik tato investice přišla?
Celkové náklady na výstavbu včetně projektu a vybavení činily cca 
28 milionů Kč. Součástí budovy nejsou jen třídy, ale i kabinety, toalety, 
šatny a propojení se stávající budovou. Jelikož se jedná o dřevostavbu, 
výstavba postupovala velmi rychle. Sloučené územní rozhodnutí se 
stavebním povolením trvalo méně než šest měsíců. Když jsme v září 
kopali základy, nikdo nevěřil, že se zde bude za méně než rok učit. Do 
žádosti o navýšení kapacity, která se podává do 30. září, jsem uváděl, 
že se budova staví a vše dodáme dodatečně. Mnozí říkali, že to v pod-
statě není možné zvládnout. Koncem srpna jsme ale slavnostně oteví-
rali čtyři nové třídy.

V jednom článku z letošního roku uvádíte, že v Kolovratech plánujete vý-
stavu základní školy s devíti ročníky už asi 20 let. Považujete současné ře-
šení s dřevostavbou za ideální a konečný stav?
Přestože se nám podařilo zajistit místa i učitele pro výuku na druhém 
stupni, není to ideální řešení. Nutně potřebujeme postavit novou školu 
s odbornými učebnami, tělocvičnou, kuchyní a jídelnou. A obdobně jako 
my jsou na tom desítky dalších obcí. Proto doufám, že stát vypíše dotač-
ní programy na výstavbu nových škol. V rámci pracovní skupiny pro škol-
ství je to jeden z našich pravidelných požadavků.

Rozhovor vedl Adam Havlas
manažer SMS ČR

v kraji Hlavní město Praha

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

Hlavní město Praha

CO NÁS PÁLÍ? 
Potřebujeme dotace na stavbu 
nových škol, kapacita těch stávajících nestačí, 
volají starostové z pražských městských částí
Nejen v Praze a ve středních Čechách obce trápí, že stát přestal v mi-
nulém volebním období podporovat vznik nových škol. Školy přitom 
v mnohých oblastech zoufale chybí, kapacita těch stávajících nestačí. 
Výjimkou nejsou třídy, které tvoří i 34 žáků, z původních malých škol, 
kde nebyly ani dvě paralelní třídy na prvním stupni, jsou dnes školy se 
třemi až čtyřmi „paralelkami“. A problém hlásí i prvostupňové školy, 
z  nichž vycházejí žáci, kteří nemají kam nastoupit na druhý stupeň, 
neboť jim mnohé spádové školy vypověděly smlouvy. Situace ve škol-
ství je závažná, říká starosta MČ Praha-Kolovraty Antonín Klecanda. 

Pane starosto, co vás v tomto směru pálí?
V Kolovratech jsme se dostali do obdobné situace. V městské části má-
me již delší dobu tři paralelní třídy (v některých letech i čtyři) na prvním 
stupni. Druhý stupeň nám zde ale zcela chyběl. Okolní školy jsou navíc 
rovněž přeplněné, takže děti ani neměly možnost si vybrat, kam půjdou 
na druhý stupeň. Jedinou variantu nabízely spádové školy v Uhříněvsi. 
Přestože jsou kvalitní, při počtu 34 žáků ve třídě není výuka rozhodně 
ideální. Obdobně u nás je někdy nutné slučovat paralelní třídy na prv-
ním stupni do méně tříd, jelikož nemáme dost učeben (ze čtyř tříd 
vznikly tři). Nižší počet tříd má pak za následek vyšší počet žáků ve tří-
dě, což je nevhodné nejen pro výuku, ale i pro integrované a velmi na-
dané žáky. Když jsme se z Uhříněvsi dozvěděli, že nám již nevezmou dě-
ti na druhý stupeň, a nevěděli jsme, kam tři paralelní třídy páťáků umís-
tíme, nezbylo nám než začít rychle jednat.

Jak jste postupovali?
Od MŠMT jsme dostali odpověď, že programy na výstavbu nových škol 
už nejsou. V naší škole přitom nezbývala ani jedna nevyužitá učebna. 
Také ze všech tříd pro družinu a odborných učeben vznikly kmenové tří-
dy. Otázkou zůstávalo, kam tedy umístit tři paralelní třídy páťáků za rok 
a čtvrt? Věděl jsem, že nás částečně zachrání víceletá gymnázia. Na ta se 
ale rozhodně většina dětí nedostane. 

Jaké možnosti jste měli a jaké jste využili?
Pražský magistrát rozděluje každoročně mezi městské části několik mi-
lionů na investice. Vzhledem k množství požadavků se považuje za vel-
ký úspěch dosáhnout na 10 milionů korun. Ani za to však školu neposta-

Rozhovor

Městská část Praha-Kolovraty, kte-
rá se nachází v jihovýchodním cípu 
hlavního města, se skládá z katas-
trálních území Kolovraty a Lipany. 
Žije zde asi 3700 obyvatel. Radnici 
vede od roku 2014 starosta Anto-
nín Klecanda.



Krajské předsednictvo se zabývalo volbami, 
parkovacím domem i chystaným 
seminářem o DTM
Pravidelné jednání krajského předsednictva SMS ČR v Libereckém kraji 
se uskutečnilo na krajském úřadě u radního pro regionální rozvoj Jiří-
ho Ulvra. Řeč byla o výsledcích komunálních voleb v jednotlivých obcích 
a výstavbě parkovacího domu u krajského úřadu.

Nový projekt přinese celkem 244 míst, přičemž rovných sto bude vyhra-
zeno pro veřejnost. Součástí investice je také stavba vegetační střechy 
na parkovacím domě, která by měla být financována z Národního plánu 
obnovy v rámci Národního programu Životní prostředí.

Krajská manažerka společně s Jiřím Černým, který je členem celore-
publikového předsednictva SMS ČR, informovali rovněž o  aktualitách 
sdružení, připomněli seminář o digitálně technických mapách (DTM), kte-
rý se uskuteční 6. prosince v České Kamenici. Odkaz k přihlašování nalez-
nou zájemci zde: https://dotazniky.smscr.cz/digitalne-technicka-mapa. 

Liberecký kraj

Krajské shromáždění: 
Zakroužkujte si v diáři 28. listopad!
Krajské shromáždění SMS ČR v Plzeňském kraji se uskuteční v pondělí 
28. listopadu. Přátelé samospráv na západě Čech se v tento den setkají 
na severu Plzeňska ve městě Kaznějov. A na co se mohou starostky a sta-
rostové obcí všech velikostí těšit? „Rozhodně na nabitý a zajímavý program, 
známé i nové kolegy z řad samospráv, šálek dobré kávy a společný oběd, díky 
kterému bude osobní setkání o to příjemnější,“ vzkazuje krajský manažer Ro-
man Svoboda, který se na shromáždění již těší.

 Roman Svoboda
manažer  SMS ČR v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj

Seminář objasní, co jsou to DTM, jaké nové povinnosti v této souvislosti 
obce čekají, na co je třeba se připravit vzhledem k tomu, že už příští rok 
musí splnit svou zákonnou povinnost při přípravě digitálních technických 
map v jednotlivých krajích. Vyhovět tomuto poža-
davku bude především pro menší obce náročné.
 Petra Černá

manažerka SMS ČR
v Libereckém kraji

18 SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 11/2022

Vědci nainstalují na rybnících 
plovoucí ostrovy pro vodní ptactvo
Umělé plovoucí vodní ostrovy, jejichž vybudování má suplovat bez-
pečná hnízdiště pro vodní ptáky na jihu Čech, to je záměr, na kterém 
spolupracuje Jihočeský kraj s Českou zemědělskou univerzitou v Pra-
ze. Projekt schválili krajští radní.

Jihočeský kraj podepsal spolupráci s Čes-
kou zemědělskou univerzitou v Praze. „Do-
statek vhodných biotopů pro bezpečné hnízdě-
ní vodních ptáků v našem regionu chybí,“ uvedl 
náměstek jihočeského hejtmana František Talíř s tím, že podstatou na-
vrhovaného projektu je vybudovat alternativní hnízdiště pomocí umě-
lých plovoucích zelených ostrovů na intenzivně obhospodařovaných 
rybnících. „Tato pilotní fáze má otestovat, jak ptáci ostrovy využijí a jak bu-
dou úspěšní, teprve poté bude možné navrhovat další efektivní postupy,“ řekl 
dále. Krajský úřad poskytl souhlas s umístěním plovoucích ostrovů. Vý-
běr vhodných lokalit bude mít v gesci odbor ži-
votního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Milada Troblová
manažerka SMS ČR

v Jihočeském kraji

Karlovarský kraj zorganizoval centrální 
nákup energie na komoditní burze
Karlovarský kraj zorganizoval společný nákup elektrické energie na 
rok 2023 prostřednictvím komoditní burzy Power Exchange Central 
Europe. Zúčastnilo se jej 53 organizací Karlovarského kraje a 89 obcí 
z  regionu a jejich organizací. Celkový poptávaný objem elektrické 
energie na rok 2023 je 19 000 MWh, limitní marži dodavatel vysoutě-
žil za 289,- Kč/MWh, přičemž marže je součástí zastropované ceny.

S přípravou nákupu elektrické energie na komoditní burze pro roky 2023 
a 2024 začal kraj na počátku letošního roku. Do nákupu byly tradičně 
zařazeny organizace Karlovarského kraje a také obce a jejich organiza-
ce, které projevily zájem. „V důsledku vysokých cen byl celý nákup pozdržen 
do doby, než vláda a Evropská unie stanoví přechodná pravidla pro stanovení 
cen energií. Po zveřejnění nařízení vlády v této věci byly zvoleny parametry ná-
kupu a zadán nákupní pokyn. Ve středu 26. října jsme na burze vysoutěžili do-
davatele elektrické energie na rok 2023, kterým se stala společnost EP ENERGY 
TRADING, a.s.,“ informoval náměstek hejtmana Karel Jakobec.

Nákup silové elektřiny bude probíhat od 1. 1. 2023 na spotovém (den-
ním) trhu OTE, přičemž bude platit zastropovaná cena 5 000 korun za 
1 MWh bez DPH (bez distribuce a dalších poplatků). V případě nižších cen 
v průběhu období bude započtena nižší cena. Aktuální denní cenu na trhu 
OTE je možné zjistit na stránkách operátora trhu. „Vzhledem k tomu, že pod-
mínky stanovené vládou se vztahují na přechodné období do konce roku 2023, je 
aktuální postup platný pouze pro rok 2023. Rok 2024 budeme řešit následně pod-
le aktuálního vývoje novou aukcí. Kraj získal tu výhodu, že další aukce proběhne 
zdarma,“ vysvětlil Karel Jakobec. Poplatek burze uhradí všichni účastníci 
společného nákupu podle počtu odběrných míst.
Zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/
Stranky/221103-Nakup-elektriny.aspx

Roman Svoboda
manažer SMS ČR v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj

Jihočeský kraj

https://dotazniky.smscr.cz/digitalne-technicka-mapa
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/221103-Nakup-elektriny.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/221103-Nakup-elektriny.aspx


Tématem dvoudenního semináře byly chytré vesnice a podpora jednot-
livých fondů EU venkovu. Místní lídři, poslanci Evropského parlamentu, 
národní a regionální experti zde řešili, jak mohou různé úrovně správy 
i nestátní subjekty přispět k tomu, aby se dlouhodobá vize odrazila ve 
prospěch obyvatel venkova i v evropské legislativě. Diskutovali také 
o dalším postupu, pokud jde o současné finanční období EU a utváření 
budoucích programových období, na která se vztahuje dlouhodobá vize. 
Představili rovněž příklady dobré praxe v Evropě od Estonska po Rakous-
ko, od Maďarska po Španělsko.

Účastníci se shodli, že bez prosperujících venkovských oblastí ne-
můžeme mít udržitelnou a odolnou Evropu. „Potřebujeme, aby všechny 
politické snahy směřovaly k cílům vize venkova a ke zlepšení života všech lidí 
žijících na venkově,“ konstatoval komisař pro zemědělství Janusz Wojcie-
chowski. „Musíme zmenšit rozdíly v rozvoji mezi městem a venkovem“, dopl-
nil jej náměstek ministra pro místní rozvoj a člen předsednictva SMS ČR 
Radim Sršeň.

Pakt o venkově je jednou z iniciativ dlouhodobé vize Komise pro ven-
kov, jež byla zveřejněna na konci června 2021. Má poskytnout společný 
rámec pro zapojení a spolupráci na úrovni EU, 
národní, regionální a místní úrovni.

Blanka Březinová
manažerka SMS ČR

v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj

Bez prosperujícího venkova nemůžeme mít 
udržitelnou a odolnou Evropu
Česká republika představila v Lednici během dvoudenní akce ve dnech 
27. a 28. října svůj Pakt o venkově. Jde o strategii, která spojuje občany, 
místní samosprávy a zainteresované strany s cílem podpořit rozvoj 
venkova v zemi. Členové Evropského výboru regionů (VR), zástupci 
českého předsednictví v Radě EU a Evropského parlamentu se rovněž 
zavázali usilovat o skutečné oživení venkova a své závěry a poznatky 
zahrnuli do deklarace „Společně pro inteligentní venkovskou Evropu“, 
kterou podepsali.

Starostové se setkají 24. listopadu 
na krajském shromáždění v Olomouci
Krajské shromáždění určené pro starosty členských obcí Olomoucké-
ho kraje se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu na půdě olomouckého 
magistrátu v ulici Hynaisova 10. Naváže na seminář věnovaný budou-
címu vývoji odpadového hospodářství v kraji. I na ten jsou představi-
telé obcí a měst srdečně zváni.

Krajské shromáždění seznámí účastníky zejména s činností SMS ČR v Olo-
mouckém kraji za poslední čtyři roky i s tím, co pro ně v novém volebním 
období sdružení připravuje. SMS ČR má v kraji celkem 172 členských obcí 
a měst. Dlouholetá tradice, která zde započala v roce 2007, umožnila vznik 
silné a stabilní základny. „Nyní se ale do čela samospráv dostávají i noví starosto-
vé, kterým chceme rovněž nabídnout pomoc při zdolávání překážek, jež tato profe-
se obnáší, a usnadňovat jim každodenní práci i s pomocí benefitů, které SMS ČR 
svým členům garantuje,“ uvedla krajská manažerka Marcela Porvazníková, 
která se již na setkání se starosty těší. „Hlídejte své 
e-mailové schránky, o podrobnostech vás budu včas in-
formovat,“ vzkazuje. 

Marcela Porvazníková
manažerka SMS ČR v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj
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Krajské předsednictvo vyzvalo 
ke změně volebních zákonů
Na základě čerstvé zkušenosti, kdy se v obci Moldava v Krušných horách 
během komunálních voleb účelově přihlásilo hned několik desítek osob 
k trvalému pobytu, se členové krajského předsednictva SMS ČR shodli na 
potřebě řešit tento doposud legislativně nevyjasněný nešvar. Jednohlasně 
svým usnesením vyzvali Ministerstvo vnitra, aby v legislativní rovině nalez-
lo cestu, jak předcházet účelovému přihlašování osob k trvalému pobytu, 
když typicky, a nejinak tomu bylo i ve zmíněné Moldavě, dochází k přihla-
šování obyvatel k trvalému pobytu do prostor k bydlení nevyhovujících.

Ústecký kraj

Moravskoslezský kraj má novou manažerku: 
Představuje se vám Dagmar Novosadová

Letošní komunální volby přinesly spoustu změn 
nejen ve vedení obcí, ale také změnu v pozici 
manažera v Moravskoslezském kraji. Dosavad-
ní manažer Michal Dresler se stal starostou ve 
svých Kujavách a ze mě se po 20 letech sta-
rostování v Kuníně stala krajská manažerka. 
Jsem za tuto příležitost velmi ráda.

Za tak dlouhou dobu působení na postu 
starostky jsem získala řadu cenných zkušeností, které mohu nyní nadá-
le předávat, pokud bude samozřejmě zájem, ulehčit novým starostům 
v  jejich začátcích, navíc zůstanu v pracovním prostředí, které dobře 
znám. Ostatně v Kuníně je za mnou vidět kus dobře a poctivě odvedené 
práce. Bonusem pro mě je, že zůstanu v kontaktu s vámi, svými kolegy-
němi a kolegy, nadále se tedy budeme potkávat. Těším se i na to, že se 
v SMS ČR naučím novým věcem, posunu se dál a jiným směrem. Je to pro 
mě velká výzva a chci ji plně využít.

Těším se na setkání s vámi a na vzájemnou spolupráci.

Moravskoslezský kraj

Operační program Spravedlivá transformace a program RE:START
V rámci svého jednání se členové krajského předsednictva věnovali ta-
ké novinkám vzešlým z říjnového jednání Regionální stálé konference 
Ústeckého kraje. Předmětem byl nejen Operační program Spravedlivá 
transformace, jehož příprava má pozitivní ohlasy a obce již netrpělivě 
vyhlíží potenciální výzvy, a program RE:START, v jehož rámci se tvoří 
5. akční plán. „Bohužel jsme se také museli oficiálně rozloučit s dlouholetým 
členem krajského předsednictva Tomášem Kratochvílem, který neobhájil svůj 
mandát v Tisé. Patří mu ale obrovské poděkování za 
jeho činnost v naší krajské organizaci,“ uvedl krajský 
manažer Marek Komárek. 

Marek Komárek
manažer SMS ČR v Ústeckém kraji



ru. Několik let rovněž spolupracuji s MAS Hradecký venkov a zajímám se 
o problematiku škol a školství. I proto mě již někteří více či méně znáte. 
Pracovat pro SMS ČR je pro mě velkou výzvou, neboť budu znovu komu-
nikovat s obcemi, se starostkami a starosty, pro něž budu zprostředkova-
telem informací a podporou. Pevně věřím, že se řady členských obcí SMS 
ČR v Královéhradeckém kraji postupně rozrostou. 

Těším se, že u toho budu i já.
Kateřina Pourová

manažerka SMS ČR
v Královéhradeckém kraji

Jak už je v Pardubickém kraji zvykem, připravili organizátoři kro-
mě oficiálního i doprovodný program, během kterého si starostové 
měli možnost prohlédnout nově zrekonstruovanou mateřskou školu 
v Hrochově Týnci.

Kristýna Vodrážková
manažerka SMS ČR

v Pardubickém kraji

Kateřina Pourová
manažerka SMS ČR

v Královéhradeckém kraji

Přijďte na Setkání starostů. V úterý 29. listopadu do Interhotelu Zlín 
Předsednictvo informovalo hejtmana o celostátním směřování Sdružení 
místních samospráv ČR a o hlavních aktivitách, jako je boj o zachování sí-
tě stavebních úřadů (naštěstí se povedlo, pozn. red.) či příprava pomocné-
ho nástroje pro starosty kvůli digitálním technickým mapám. Zmíněny 
byly i změny na postech starostů ve větších městech Zlínského kraje. 
Vzhledem k nedávným komunálním volbám pozval hejtman zástupce 
krajského SMS ČR k účasti na programu akce, kterou Zlínský kraj pořádá 
pro starosty všech obcí v regionu. Setkání starostů, jak se seminář jmenu-
je, se uskuteční v úterý  29. listopadu v 9 hodin v Interhotelu Zlín (bývalý 
hotel Moskva). Zveme starosty i  prostřednictvím 
tohoto článku. Další setkání s hejtmanem se usku-
teční počátkem příštího roku.

Iva Šimoníková
manažerka SMS ČR ve Zlínském kraji

Kontakty na SMS ČR: Adresa sídla SMS ČR je Zlín - Prštné, Nábřeží 599, 760 01, telefony: 577 688 103, 604 345 806, internet: www.smscr.cz, e-mail: info@smscr.cz, SMSKA Zpravodaj Sdružení místních 
samospráv České republiky vydává Sdružení místních samospráv ČR se sídlem Zlín 760 01, Nábřeží 599, IČO: 75130165, www.smscr.cz, info@smscr.cz, místo vydání Zlín, dat. vydání 15. 11. 2022, 11/2022, 
ev. č. MK ČR E 20029. Výkonný redaktor: Marie Machačová, machacova@smscr.cz; Grafické zpracování: Studio Matrix, info@studiomatrix.cz; Použité fotografie: Archiv SMS ČR, archivy obcí, Marie Machačová.

Hostem zlínského předsednictva 
byl i hejtman Radim Holiš
Přímo v sídle Zlínského kraje se uskutečnilo 29. září pravidelné setkání 
zlínského krajského předsednictva. Jednání se účastnili jak zlínský hejt-
man Radim Holiš, tak i jeho náměstek pro oblast dopravy Radek Dole-
žel a vedoucí strategického odboru Milan Filip.

Dotace na projektovou dokumentaci by byla revolučním krokem
Tématem jednání byl návrh předsednictva na dotační příspěvek, který by 
obcím pomohl uhradit náklady na projektové dokumentace. „Bylo by to 
užitečné pro malé obce, které mají rozpočet například dva či tři miliony korun,“ 
řekla starostka Vítonic a krajská předsedkyně Ladislava Hradilíková. „Šlo 
by o revoluční krok. U nás alokujeme na projektové dokumentace zhruba čtyři 
miliony ročně,“ doplnil Hradilíkovou krajský i celostátní místopředseda 
a starosta šestitisícového Slavičína Tomáš Chmela. Hejtman Holiš před-
nesl na základě tohoto podnětu požadavek Radě Zlínského kraje.  

Zlínský kraj

Série seminářů o DTM odstartovala  
v Pardubickém kraji
Série seminářů o digitálně technických mapách (DTM) odstartovala 
v Pardubickém kraji, kam zavítali i zástupci obcí ze sousedního Králo-
véhradeckého kraje. V sále kulturního domu v Hrochově Týnci nezůsta-
la ani jedna židle neobsazená. O tom, že o DTM je třeba mluvit, svědčilo 
množství dotazů i počet účastníků, kterých bylo dohromady přes 70.

Jak bude vypadat spolupráce s geodety? 
Po prezentaci odpovídali na dotazy místopředseda Českého úřadu ze-
měměřičského a katastrálního Karel Štencel a zástupci Pardubického 
kraje Lukáš Vodehnal a Martan Šára. Účastníky semináře zajímala na-
příklad budoucí spolupráce s geodety. Konkrétně se ptali, zda budou 
muset od 1. července 2023 (nebo od 1. 7. 2024, pokud bude schválen po-
změňovací návrh na posun ostrého provozu o jeden rok) zohlednit při 
zpracování zakázek i automatickou povinnost spojenou s DTM (tedy 
doložit veškeré potřebné údaje pro zanesení do systému DTM), nebo 
zda se s nimi na tom bude muset zadavatel (v tomto případě obec) vylo-
ženě domluvit a případně si i za toto zpracování připlatit. Zdá se, že od-
pověď na tento dotaz není jednoduchá a bylo přislíbeno, že bude zařa-
zena mezi nejčastější dotazy. 

Pardubický kraj

Královéhradecký kraj má novou manažerku: 
Představuje se vám Kateřina Pourová
Královéhradecký kraj je pro mě srdcová záležitost. Práci pro region, obce, 
města, svazky obcí a sdružení se v různých formách věnuji v podstatě ce-
lou svoji více než 20letou kariéru. Od prvotního působení na odboru stra-
tegického rozvoje Statutárního města Hradec Králové přes téměř 15 let 
v  regionální rozvojové agentuře Královéhradeckého kraje (dnes CIRI – 
Centrum investic, rozvoje a inovací) v pozici odborného konzultanta pro 
regionální rozvoj a strategické plánování až po práci v soukromém sekto-

Královéhradecký kraj


