
SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV 
ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.:

NAŠE ČINNOST VE PROSPĚCH OBCÍ



• Zájmové sdružení právnických osob, vznik v roce 2008 (počátky 2006/2007)
• Hájí společné zájmy a práva obcí a menších měst (venkov)
• Poskytuje platformu obcím, menším městům a ostatním členům 
• Členská základna: 2 106 obcí a měst, 14 neziskových organizací (k 17. 1. 2022)

z toho v Královéhradeckém kraji 114 obcí a měst
• Pracoviště:

– Hlavní kancelář ve Zlíně
– Regionální kancelář v Praze

ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ SMS ČR



• Právo na samosprávu (odmítáme slučování obcí)

• Zákaz diskriminace (právo občanů venkova na veřejné služby, dostupné školy, 

pošty, veřejná doprava,…)

• Finanční soběstačnost obcí

• Princip spolurozhodování (subsidiarita)

• Systémovost dělení daňových výnosů (RUD)

• Princip spolupráce (např. podpora MAS)

Principy a pravidla SMS ČR



• Reforma financování samospráv

• Efektivní dotační systém

• Boj proti korupci ve veřejné správě

• Připomínkování legislativních návrhů

• Hájení zájmů členských obcí

• Prosazování důstojného postavení venkova.

• Prosazování zájmů zejména menších obcí a měst

• SMS ČR je partnerem vlády, parlamentu, krajů ČR a nevládního sektoru

Hlavní činnost SMS ČR



• Republikové shromáždění (1 x 2 roky)

• Rada (35 členů, 2 x ročně)

• Předsednictvo (11 členů, zpravidla 1x2 měsíce)

• Krajská shromáždění – fungují v každém kraji

• Dozorčí rada

• Hlavní kancelář a pracovní skupiny

Rozhodovací a řídící orgány SMS ČR



Předsednictvo SMS ČR

Předsedkyně Mgr. Eliška Olšáková Poslankyně PČR, starostka

1. Místopředseda Mgr. Oldřich Vávra Starosta Tupesy

Místopředseda Tomáš Dubský Poslanec PČR, starosta

Místopředseda Mgr. Tomáš Chmela Starosta Slavičín

Místopředseda Václav Venhauer Starosta Libice n. Doubravou

Místopředseda Petr Halada Starosta Kamýk n. Vltavou

Členové Mgr. Radek Brázda Starosta Troubky

Pavla Chadimová Starostka

Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Starosta Dolní Studénky

Jiří Černý Starosta Zlatá Olešnice

Ing. Věra Kovářová Poslankyně, Chýňská o.p.s.

Čestný předseda JUDr. Stanislav Polčák Poslanec Evrop. parlamentu



PS pro energetiku
PS pro dotace a mezinárodní vztahy
PS pro služby na venkově
PS pro sociální záležitosti obcí
PS pro financování samospráv
PS pro školství, sport a kulturu
PS pro veřejnou správu a služby
PS pro životní prostředí a zemědělství
PS pro strategický rozvoj a inovace

Pracovní skupiny SMS ČR
Hlavní osou odborné činnosti SMS ČR jsou pracovní skupiny. 
Jejich členy jsou starostové s příslušnou specializací.



• Právní poradna

• Dotační poradna

• Informační zpravodaj SMS ČR

• Nejnovější informace na FB

• Tiskové zpravodajství na webových stránkách

• Semináře a workshopy s odborníky

• Společné hájení zájmů obcí

Servis členům, obcím, menším 
městům, venkovu 



Další aktivity:
Cena naděje pro živý venkov
• Ocenění udělované SMS ČR v rámci Soutěže Vesnice roku
• Hodnotí se úroveň spolkového života a občanské společnosti
• Celostátní vítězná obec získává 100 000 Kč

Počin roku v oblasti samospráv
• Ocenění nejprospěšnější aktivity či projektu z hlediska samospráv

Přešlap roku
• Touto anticenou obce „oceňují“ ty počiny, které samosprávám 

v loňském roce naopak život nejvíce zkomplikovaly.

Obec 2030
• Projekt, který na podporu inovativních řešení pro samosprávy 

vytvořilo SMS ČR spolu s partnery ze sféry businessu i státní 
správy

Zpravodaj roku
• Soutěž o nejlepší obecní či městský zpravodaj, samostatně se 

hodnotí i zpravodaje MAS



SMS ČR na svém Republikovém shromáždění konaného 4. listopadu 2021 
v Ostravě - Vítkovicích schválilo sedm zásadních požadavků samospráv vůči vládě
Přijaté usnesení se týká oblastí, které představitele obcí dlouhodobě nejvíce pálí. Vzhledem k dlouhodobě kritickému postoji SMS ČR k novému
stavebnímu zákonu není překvapení, že první přijaté usnesení se týká právě této normy.
1. Stavební zákon
Shromáždění především žádá vládu ČR a Parlament ČR, aby byla z důvodu právní jistoty odložena účinnost stavebního zákona spolu se změnovým
zákonem. Pokud to již z legislativních důvodů možné, SMS ČR žádá, aby byl nový stavební zákon zrušen a obnovena až do prosazení zcela nového
stavebního zákona, respektujícího smíšený model výkonu veřejné správy, účinnost současně platného zákona č. 183/2006 Sb. Nový stavební zákon
č. 283/2021 Sb. pro své legislativní vady a nepřijatelnou institucionální změnu nesmí nabýt v žádné části účinnosti.
Dále žádá v novém stavebním zákoně o posílení práv obcí v oblasti územního plánování a respektování jejich práva na samosprávu.
2. Střet zájmů
Shromáždění žádá vládu ČR a Parlament ČR, aby byla přijata do 30. 6. 2022, v návaznosti na nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 38/17,
novela zákona o střetu zájmů, která vyjme z působnosti tohoto zákona komunální politiky menších měst a obcí.
3. Volební zákon
Shromáždění podporuje prodloužení volebního období komunálních zastupitelstev na nejméně pětileté období, dále prosazení většinotvorných prvků
v komunálním volebním systému a žádá parlamentní politické strany o podporu tohoto návrhu.
4. Rozpočtové určení daní (RUD)
Shromáždění žádá Vládu ČR a Parlament ČR o tři změny v RUD:
podle slovenského vzoru o zařazení kritéria počtu seniorů 65+ do zásad pro rozdělování sdílených daní,
žádá zvýšení koeficientu počtu žáku na 11 % váhy,
podporuje novelu krajského RUD, které pomůže všem krajům v jejich financování.
5. Odměňování v oblasti samospráv
Shromáždění vyzývá MV ČR k předložení revize odměňování v kompetenci obcí s vyšší mírou flexibility, ale také stability pro samosprávné celky.
6. Modernizace obcí
Shromáždění žádá Vládu ČR, aby z evropských fondů určených pro ČR (Modernizační fond, Fond obnovy, Fond spravedlivé transformace, Víceletý
finanční rámec) byly co nejdříve vypsány specifické výzvy pro čerpání obcemi a umožněna modernizace obcí v oblastech zejm. udržitelné
energetiky, dopravy a cirkulární ekonomiky, digitalizace veřejné správy.
7. Energetika a odpadové hospodářství
Shromáždění žádá Vládu ČR a Parlament ČR o přijetí zákona usnadňujícího komunitní energetické projekty a revizi odpadového balíčku, jehož
přijatá podoba na konci roku 2020 zcela neodpovídá potřebám obcí, občanů a odpadových firem.



DĚKUJI ZA POZORNOST
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