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2021



SMO ČR aktuálně

• Více než  2 760 členských 
obcí a měst (údaj ke konci r. 
2020)

• Zastupuje více než 8 milionů 
obyvatel

• Členy jsou mj. všechna 
statutární města v ČR



• Oblasti činnosti
• Kohezní politika, dotační možnosti
• Mezinárodní aktivity
• Udržitelný rozvoj, podpora venkova
• Legislativa
• Projekty



Kohezní politika, dotační možnosti

 SMO ČR vyjednal, že města a obce nebudou kofinancovat evropské 
projekty vyšší mírou než 15% v novém programovém období.

 SMO ČR prosadil, aby finanční prostředky určené pro integrované 
nástroje v Dohodě o partnerství byly uvedeny jako minimální a bylo 
tedy umožněno je dodatečně navýšit.

 SMO ČR díky dlouhodobému konstantnímu tlaku prosadil podporu 
projektové přípravy (první výzvy na přípravu projektů již vypsalo 
SFŽP, aktivita Svazu bude pokračovat).

 SMO ČR po nesystémovém zrušení výzvy NSA v srpnu 2021 prosadil, 
že dotace na sportovní infrastrukturu budou vypsány u MMR 
(podzim 2021)



Národní plán obnovy

• SMO ČR úspěšně lobboval mimo jiné za:

 zachování komponenty 2.8 Revitalizace území se starou 
stavební zátěží (brownfieldy), díky jeho tlaku byla komponenta v 
NPO ponechána,

 navýšení alokace na komponentu 4.5 Rozvoj kulturního a 
kreativního sektoru, díky této aktivitě směřuje do kultury 7 390 
mil. Kč, finance směřují i obcím a městům,

 vznik Podvýboru pro územní dimenzi NPO, který se bude podílet 
se na přípravě výzev z prostředků NPO a hájit zájmy samospráv. 



Mezinárodní aktivity
• Zastupujeme a vyjednáváme v Evropském výboru regionů (EVR), Kongresu místních a 

regionálních orgánů Rady Evropy (CLRAE) a Radě evropských obcí a regionů (CEMR)

 Pavel Branda, místostarosta Rádla a předseda Komise pro zahraniční spolupráci je v rámci EVR autorem 
stanoviska Přeshraniční veřejné služby v Evropě (2021)

 Lucie Potůčková, starostka Mladých Buků a členka Komise pro zahraniční spolupráci se stala místopředsedkyní 
CEMR pro region střední Evropy

 Svaz se zapojil do Konference o budoucnosti Evropy a dalších

• Připomínky a stanoviska Svazu směrem k Evropské komisi:

 připomínky ke Klíčovým sdělení CEMR k Dlouhodobé vizi venkovských oblastí (2020)

 vstup do celoevropské analýzy CEMR k dopadu COVID-19 na investice a finanční situaci obcí (2020, 2021)

 Stanovisko Svazu k budoucnosti kohezní politiky (2020)

 lobování u Evropské komise (DG Regio) za zvýšení alokace pro ITI na příměstskou hromadnou dopravu v 
á i OP D  2021 2027



Mezinárodní aktivity - projekty

 V oblasti rozvojové spolupráce obcí jsme realizovali ve spolupráci s Charitou 
ČR projekt „Udržitelná města a obce pro rozvoj II“. Deset českých obcí a 
měst, které se zapojily do tohoto projektu, získaly finanční i odbornou podporu 
pro realizaci vlastní osvětové akce.

 V oblasti zahraniční rozvojové spolupráce se SMO ČR zapojil do dvouletého 
mezinárodního projektu s názvem „Spolupracovat na posílení pravomocí 
místních a regionálních samospráv pro lepší správu a efektivnější 
výsledky rozvoje v partnerských zemích EU“, který je realizován ve 
spolupráci s Radou evropských obcí a regionů (CEMR) a Evropskou komisí.

 V současné době připravujeme projekt v rámci českého předsednictví v Radě 
EU „Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního 
partnerství“.



Udržitelný rozvoj

• Vznik PS pro udržitelný rozvoj
• Snaha o systematické uchopení 

této komplexní oblasti
• Podpora sdílení informací a 

příkladů dobré praxe
• Akce: Inspirační fórum 1.12.2021
• Zpracovány karty investičních 

příležitostí

Témata: udržitelné investice, péče o krajinu, 
zlepšení prostředí ve městech a obcích, veřejná 
prostranství, správa měst a další



Inspirační fórum
• První ročník Inspiračního fóra SMOČR nabídl 1. prosince 2021 prostor pro bohatou diskusi na téma 

proměn ve veřejném prostranství. O své názory a zkušenosti se podělili zástupci samosprávy, odborníci z 
praxe i akademické sféry.

• Cílem bylo vytvořit otevřené prostředí pro diskusi i sdílení zkušeností a pohledů mezi hlavními
aktéry, kteří se významnou měrou podílí na proměnách veřejných prostranství, rozvoji obcí i na udávání
trendů v souvisejících oblastech.

• Diskutovaná témata:
 ekonomická udržitelnost i společenský význam veřejných prostranství
 aplikace prvků přispívajících k adaptaci na změnu klimatu ve veřejných prostranstvích
 veřejné osvětlení
 vzdělávací a školské budovy
• Podrobnosti a záznam najdete na https://www.smocr.cz/cs/inspiracni-forum
Na fóru byly rovněž představeny KARTY INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, které Svaz 
zpracoval a které přinášejí informace o financování či metodické podpoře v oblastech 
plánování veřejného prostoru, veřejného osvětlení, brownfieldů a vzdělávání. Více 
informací na tomto odkaze

https://www.smocr.cz/cs/inspiracni-forum
https://www.smocr.cz/cs/inspiracni-forum


Webináře – prosinec 2021

• Program Horizont Evropa (Horizon Europe) 7.12.2021
• Cílem webináře bylo představit program Horizont Evropa, který nabízí zajímavé možnosti 

i pro města a obce, a to v řadě oblastí, jako je energetika, doprava, digitalizace, ale i 
společenské výzvy. Především však zprostředkoval praktickou zkušenost českých měst 
se zapojením do projektů podpořených tímto programem a usnadnit cestu k jeho využití 
pro více českých samospráv. Informace a prezentace z webináře najdete na tomto 
odkaze. 

• Představení analýzy Přímo řízených programů EU 9.12.2021
• Kromě představení aktualizovaného vydání analýzy webinář přinesl informace o 

aktivitách, které je možno v programovém období 2021-2027 díky přímo řízeným 
programům podporovat. Dále upozornil na právní aspekty zapojení měst a obcí do 
projektů v rámci přímo řízených programů EU. Více informací zde.

• Program LIFE+ 14.12.2021
• Představení programu LIFE z pohledu jeho využití pro samosprávy a praktické aspekty 

zapojení do projektů z pohledu žadatele i partnera. Zkušenosti přímo od realizátorů 
projektů z České republiky a Slovenska. Informace a podklady najdete zde.

https://www.smocr.cz/cs/akce/konference-seminare-a-dalsi/a/nebojte-se-programu-horizont-evropa---pozvanka-na-webinar-pro-mesta-a-obce
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/predstaveni-analyzy-primo-rizenych-programu-eu
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/pozvanka-na-webinar-k-programu-life


Podpora venkova

• Vznik PS Venkov, zemědělství, 
lesnictví

• Podpora udržitelné péče o 
krajinu

• Sdílení dobré praxe

Témata: Pozemkové úpravy, 
udržitelné zemědělství a lesnictví, 
Společná zemědělská politika, 
podpora biodiverzity, prostupnost 
krajiny a další  



Svaz se vyjadřoval k více než 500 právním předpisům a 
nelegislativním materiálům,

u více než 250 z nich uplatnil zásadní připomínky, u mnoha 
dalších pak připomínky doporučující.

•

•

Činnost Svazu na poli legislativy 
v posledních 3 letech



schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní, v níž se podařilo historické prolomení
rozpočtového určení daní ve prospěch obcí a krajů a došlo tak k navýšení rozpočtového určení
daní z 23,58 % na 25,84 %

odchodné pro městské a obecní strážníky za účelem kompenzace výkonu tohoto psychicky i
fyzicky náročného povolání

schválení mimořádných odměn pro městské a obecní strážníky, kteří se velkou měrou
podíleli na boji s COVID-19

přiznání mimořádného finančního příspěvku pro školská zařízení na nákup IT vybavení pro
distanční výuku při boji s COVID-19

refundaci nákladů obcím, které vykonávaly povinnosti karanténního ubytování COVID-19
pozitivních osob bez přístřeší a osob vykázaných za období od 12.03.2020 do 30.04.2021

výklad zákona o místních poplatcích, umožňující při zavedení poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci, ve variantě dle kapacity soustřeďovacích prostředků,

Svazu se mimo jiné podařilo prosadit:



konzervaci drah

rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

vyškrtnutí finančních prostředků z Národního plánu obnovy na regeneraci
brownfieldů a snížení financí pro kulturu

přijetí některých návrhů zákonů ze sociální oblasti, které ukládaly obcím
nové povinnosti s dopadem do jejich rozpočtů (např. povinnost podílet se na
spolufinancování sociálních služeb)

omezení pravomoci zřizovatelů v konkursních řízeních na ředitele

rozšíření zjednodušeného režimu kácení dřevin v ochranném pásmu
vodovodní a kanalizační sítě

Svazu se mimo jiné podařilo zabránit:



Projekty

Projekt CSS
• Realizován v letech 2016 - 2021
• 435 mil Kč na podporu 2 milionů obyvatel a 1800 

obcí v 83 DSO
• Základním cílem projektu byla podpora 

samostatného fungování obcí a rozvoj poskytování 
veřejných služeb obcí sdružených v DSO

• Spolupráce se realizovala i v 1700 společných 
projektech

• Připravený návrh legislativní změny Zákona o 
obcích

• Projekt jednoznačně potvrdil důležitost DSO pro 
obce



Efektivní správa obcí (ESO)

• Účelem projektu je dosažení vyšší odborné kvalifikace zastupitelů a 
zaměstnanců obcí a měst a zaměstnanců dobrovolných svazků obcí v 
odborných agendách výkonu veřejné správy 

• tisíce spokojených účastníků školení kurzů

• úspora milionů v rozpočtech obcích

• on-line forma šetří čas i náklady na cestování

• účastník musí absolvovat 40 hodin

• Informace na https://www.smocr.cz/cs/projekty/efektivni-sprava-obci

https://www.smocr.cz/cs/projekty/efektivni-sprava-obci


Obce a lokální ekonomika (OLEK)
• „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky 

a rozvoje území“
• Realizace projektu od 10/2020 do 6/2023
• Předmětem projektu je vytvoření rámce podpory lokální 

ekonomiky a územního rozvoje v rámci 10 DSO a jeho pilotní 
ověření

• Cílem projektu je nastavení procesů spolupráce a koordinace 
aktivit vybraných obcí a DSO v oblasti lokální ekonomiky a 
rozvoje území

• Informace na: https://www.smocr.cz/cs/projekty/olek

https://www.smocr.cz/cs/projekty/olek


Projekt SMART Česko

• Projekt: Realizace SMART Česko v praxi měst a obcí
• Zaměřen na pomoc městům a obcím s realizací chytrých řešení s 

ohledem na jejich potřeby a zvýšení jejich potenciálu pro realizaci 
chytrých řešení

• Cílem projektu je tvorba SMART strategií pro města, obce a DSO 
(celkově 28 měst a obcí) včetně posouzení jejich současného stavu

• V rámci projektu bude realizováno vzdělávání zaměřené na SMART 
oblast

• Realizace do června 2023



Projekt Financování chytrých řešení
• Mezinárodní projekt „Zavádění systematického přístupu k financování chytrých 

řešení v České republice“ (Program na podporu strukturálních reforem, SRSP). 

• Hlavní garant VNG International (Holandsko); SMO spolupracující subjekt.

• Dvouletý projekt = 07/2020 – 06/2022

• Role SMO: poradenská a odborná expertíza; komunikace s městy a obcemi; 
facilitátor návrhů měst a obcí k zlepšení financování chytrých řešení vůči národní 
úrovni; garant série tréninků - ty probíhají pravidelně s vybranými městy a obcemi; 
partnery na národní úrovni a experty z ČR a zahraničí – výsledky budou 
přenositelné.

• Na národní úrovni má prostřednictvím projektu dojít ke zlepšení celkového rámce 
podpory přípravy a financování chytrých řešení (vč. komunikace, vytváření vhodných 
nástrojů, implementace českého konceptu smart cities).

• Informace na: https://www.smocr.cz/cs/projekty/financovani-smart-reseni

https://www.smocr.cz/cs/projekty/financovani-smart-reseni


• Děkujeme za pozornost.

• Svaz měst a obcí ČR
• 5. května 1640/65
• 140 00 Praha 4

• E-mail: smocr@smocr.cz
• Telefon: 234 709 711

• www.smocr.cz

mailto:smocr@smocr.cz
http://www.smocr.cz/
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