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Vážené starostky, vážení starostové a přátelé samospráv! 
 
Přejeme si navzájem šťastný vstup do nového roku. Kolikrát jste jen během svátků sami toto přání vyslovili a kolikrát vám 
samotným někdo s těmito slovy tiskl ruku. A sotva zazní oslavné střely k uvítání nového roku, v hlavách nám ještě proběhne 
rychlá rekapitulace toho uplynulého a už ji zase střídají odhodlaná předsevzetí. Po výdechu je tu nový nádech a my se 
společně s vámi opět vydáváme na cestu, na které chceme pomáhat. SMS ČR je tady pro vás a bude i nadále hledat v  tomto 
složitém světě uzly, které komplikují fungování samospráv. Budeme se snažit tyto uzly jeden po druhém rozvazovat tak, aby 
vám zůstala jen rovná lana. Nenecháme se ničím zastrašit a nevzdáme se ani v roce 2019.  
Přeji nám všem odvahu a pevné odhodlání! 
 
Darina Danielová, ředitelka SMS ČR 
    

3 
PRO 

O systému AGIS a střetu zájmů na krajském shromáždění SMS ČR  

Praha 

 Unikátní analytický geoinformační systém AGIS, na němž pracuje Sdružení místních samospráv ČR, byl představen na 
krajském shromáždění SMS ČR v Praze. Projekt vzniká na základě mapování veřejné infrastruktury a obslužnosti venkova, 
které sdružení provádí s podporou dalších rezortů a institucí. Druhá etapa terénního šetření v obcích od 251 do 3000 
obyvatel skončila v prosinci. Poté budou k dispozici výsledky mapovaní z více než 5800 obcí z celkového počtu 6258 obcí 
České republiky. Na shromáždění byla řeč i o nových povinnostech, jež přináší novela o střetu zájmů komunálním 
politikům. Jde o natolik závažné téma, že se k němu následující den uskutečnila i tisková konference.  
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PRO 

 

Výzva má pomoci sociálně vyloučeným  

MPSV 

Bydlení především. Tak se jmenuje výzva ze začátku prosince, kterou vyhlásilo Kontaktní centrum projektu Podpora 
sociálního bydlení MPSV. Jejím cílem je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce. Příjem žádostí o finanční podporu na projekty obcí začal 4. 1. 2019. 
https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz?fbclid=IwAR2FQGZej3Rhz5sLCcs0J-xp2Z2W2DYsgoi_0rbgwcUFsDn6X52ddndH1HA 
 

mailto:info@smscr.cz
http://www.smscr.cz/
https://www.esfcr.cz/vyzva-108-opz?fbclid=IwAR2FQGZej3Rhz5sLCcs0J-xp2Z2W2DYsgoi_0rbgwcUFsDn6X52ddndH1HA
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4 
PRO 

 

Na konferenci o udržitelném rozvoji došlo i na ocenění Křižánek 

Praha 

Mezioborová konference Fórum udržitelného rozvoje se uskutečnila v úterý 4. 12. na půdě Akademie veřejného investování 
v Praze. Mimo diskuse o jednotlivých aspektech, cílech a principech udržitelného rozvoje a jeho implementaci v České 
republice bylo pozoruhodné například vystoupení profesora Milana Zeleného (Fordham University, New York), který 
zdůraznil roli lokální samosprávy a občanů při projednávání návrhů. Součástí akce bylo i slavnostní předání diplomů 
ministra životního prostředí za úspěšnou realizaci programu Místní Agenda 21. Mezi oceněnými byla i obec Křižánky na 
Vysočině, která je členem SMS ČR. Konferenci pořádá Rada vlády pro udržitelný rozvoj a SMS ČR na ní zastupoval Otakar 
Bursa. 
 

5 
PRO 

SMS ČR 

Jak zlepšit ovzduší v topné sezóně? 

OPŽP 

Ke kotlíkovým dotacím se v roce 2019 uskuteční dvouúrovňová kampaň, která má přispět ke zlepšení ovzduší v obcích a ve 
městech. Zaznělo to ve středu 5. 12. na 10. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí 2014 – 
2020. Na dalším jednání v prosinci 2019 se členové výboru dozví výsledky monitoringu vzorku obcí, jak se za tři topné 
sezóny změna ovzduší projevila. Seznámí se také s vyhodnocením procesu administrace OPŽP z pohledu žadatelů a 
příjemců. Budou rovněž informováni o socioekonomické struktuře žadatelů o kotlíkové dotace ve 3 RE:START regionech.  
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PRO 

 

Starostové mají problém kvůli střetu zájmů. SMS ČR jim nabízí pomoc  

Praha 

Starostům se dlouhodobě nelíbí zákon o střetu zájmů, který mimo jiné umožňuje nahlédnout do jejich seznamu majetku 
na internetu a který již skupina senátorů v čele se senátorem Michaelem Canovem napadla u Ústavního soudu. Komunální 
politici doufají ve změnu zákona a čekají na rozhodnutí. Do té doby nechtěli své majetkové poměry zveřejňovat. 
Ministerstvo spravedlnosti a příslušné přestupkové úřady ale přesto zahájily vynucování splnění této povinnosti. 
Funkcionářům obcí a měst hrozí pokuta až padesát tisíc korun. Rozhořčeni proti tomuto postupu jsou zejména neuvolnění 
funkcionáři v malých obcích. SMS ČR se rozhodlo poskytnout stíhaným komunálním politikům bezplatné právní 
zastoupení. V úterý 4. 12. to na tiskové konferenci řekl předseda SMS ČR Stanislav Polčák. Za starosty se postavila 
poslankyně a členka předsednictva SMS ČR Věra Kovářová, jež vyzvala ministerstvo spravedlnosti k odložení dalších kroků 
v řízení o přestupku do doby rozhodnutí Ústavního soudu ČR. https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1803-zasadni-
problemy-s-plnenim-povinnosti-zakona-o-stretu 
zajmu?fbclid=IwAR1TGiO1WQZNW4hTklTs77nWMD2WduLDUuDmtjtvJmet7XBTPD27wzIVnxo 

5 
PRO 

 

 Množství dat! Dají se ale využít v praxi? 

MMR 

Cesta k udržitelnému rozvoji měst s pomocí moderních technologií, které mají zlepšovat kvalitu života a zefektivnit správu 
věcí veřejných řeší Pracovní skupina pro Smart Cities. Na svém 12. jednání, které se konalo ve středu 5. 12., účastníci 
rekapitulovali sběr dat a zabývali se jejich vyhodnocením. Týkají se například kvality ovzduší, parkování, pohybu lidí, vozidel, 
MHD, zelených střech či komunity engagement, také hluku, veřejného osvětlení, cyklodopravou. Shodli se, že dat mají velké 
množství a nyní pilotně řeší, jak je prakticky využít. Podle Gustava Charouzka, který na jednání zastupuje SMS ČR, je třeba, 
aby chytrá řešení měla standardizované výstupy.  
https://operatorict.cz/datova-platforma-2/ <https://operatorict.cz/datova-platforma-2/> 
https://www.smartprague.eu/ <https://www.smartprague.eu/> 
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SMS ČR spolupracuje s Celostátní sítí pro venkov 
Olomouc 

Spolupráci s Celostátní sítí pro venkov (CSV) při pořádání semináře Nápady a aktuality pro rozvoj našeho venkova navázalo 
SMS ČR v Olomouckém kraji. Před Vánoci se krajský manažer zúčastnil setkání partnerů CSV. Hodnotili roční činnost a 
nastínili si plán aktivit na rok 2019. 
 

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1803-zasadni-problemy-s-plnenim-povinnosti-zakona-o-stretu
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1803-zasadni-problemy-s-plnenim-povinnosti-zakona-o-stretu
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1803-zasadni-problemy-s-plnenim-povinnosti-zakona-o-stretu
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1803-zasadni-problemy-s-plnenim-povinnosti-zakona-o-stretu
https://operatorict.cz/datova-platforma-2/
https://operatorict.cz/datova-platforma-2/
https://www.smartprague.eu/
https://www.smartprague.eu/
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Snídani se starosty si dala i nová ředitelka SMS ČR 

Mělník 

Aktivity SMS ČR představila starostům v Mělníku nová ředitelka sdružení Darina Danielová. Snídaně starostů z MAS Vyhlídky 
se konala v pátek 7. 12.  

6 
PRO 

Senátoř

SMS ČR se představilo obcím z MAS Šumavsko 

Záblatí 

Činnost SMS ČR, bonusy pro členy sdružení, pomoc s GDPR či nový mapový portál AGIS představila starostům z MAS 
Šumavsko starostka Nišovic Hana Váňová. Stalo se tak na setkání ve čtvrtek 6. 12. v obci Záblatí. Přítomní se dozvěděli 
rovněž o činnosti MAS, která v roce 2018 vypsala celkem 18 výzev z různých dotačních programů. Neméně aktivní bude i 
v roce 2019. 
 

6 
PRO 

  

Za aktivity ke střetu zájmů bojuje i senátor Canov. SMS ČR mu děkuje!  

Senát PČR 

K podpisu memoranda o spolupráci s Výborem nezávislého ICT průmyslu došlo na pravidelném jednání Rady SMS ČR ve 
čtvrtek 6. 12. v Kolovratském paláci Senátu PČR.  
Přítomným se představil také kandidát SMS ČR do Legislativní rady vlády Martin Vychopeň. 
Za aktivity ke střetu zájmů poděkoval předseda sdružení Stanislav Polčák senátoru Michaelu Canovi, který se jednání rovněž 
zúčastnil.  
 

7 
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Jak se bude bydlet v sociálních bytech? 

MPSV 

Aktualizovaná koncepce MPSV o sociálním bydlení se chystá ke schválení. Je postavena na základních 15 podnětech 
účastníků kulatého stolu ze září roku 2018.  Připravovaný zákon o sociálním bydlení byl zrušen a nahrazen programem 
Výstavba. Zahrnuje již pouze sociální bydlení spolu s jeho financováním, nikoliv poskytování sociálních 
služeb.  Budoucnost by měla přinést větší zaměření na to, aby podporu sociálního bydlení zajišťoval vždy sociální 
pracovník. I o tom byla řeč na jednání, které se uskutečnilo na půdě MPSV v pátek 7. 12. a SMS ČR na něm zastupovala 
Simona Úlehlová. V roce 2019 se uskuteční dalších 14 workshopů po celé ČR. Obce se mohou zapojit a požádat o návštěvu 
zástupců MPSV a vytvoření workshopu přímo pro ně. Návod, jak vytvořit pravidla pro přidělování obecních bytů, představil 
Miroslav Veselý z Ministerstva vnitra. Mimo jiné uvedl, že pozor by si obce při stanovení pravidel měly dát na licitaci nájmu a 
všechny žádosti by měly být posouzeny individuálně. Na jednání se hovořilo také o možnostech financování bytů z  výzev 
MPSV, které se primárně zaměřují na přímou podporu osob.  
 

10 
PRO 

 

Odpadové hospodářství je v Olomouckém kraji stále aktuální 

Olomouc 

Setkání k problematice odpadového hospodářství se zástupci DSO a MAS vyhodnotilo předsednictvo SMS ČR v Olomouckém 
kraji v pondělí 10. 12. Na programu jednání byly i celostátní aktivity SMS ČR.  

 

10 
PRO  

V Jihomoravském kraji plánovali konferenci Samosprávy 2019 

Břeclav 

Konferenci Samosprávy 2019 plánovali účastníci jednání krajského předsednictva SMS ČR Jihomoravského kraje v pondělí 
10. 12. Na programu setkání bylo i memorandum o spolupráci s Jihomoravským krajem či nominace člena SMS ČR do RSK. 
Došlo i na zásadní témata SMS ČR, řeč byla o chystaných akcích v první polovině roku 2019. Přítomní se seznámili také 
s aktuální situací, která se týká těžby štěrkopísku u Uherského Ostrohu.  
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10 
PRO  

V Jihočeském kraji se chystají na krajský sněm a jednání s hejtmankou 
Pištín 

Informace z jednání Republikové rady SMS ČR či PS venkov RSK zazněly na jednání krajského předsednictva SMS ČR 
Jihočeského kraje v pondělí 10. 12. Přítomní probrali rovněž přípravy krajského sněmu. Na závěr projednali aktivity 
krajského sdružení v roce 2019. Tentýž den proběhlo i jednání předsedy SMS ČR Stanislava Polčáka a krajského předsedy 
Jiřího Irala s hejtmankou Ivanou Stráskou a radním Pavlem Hrochem. Cílem bylo prohloubení spolupráce mezi SMS ČR a 
Jihočeským krajem.  
 

13 
PRO  

V Plzeňském kraji bojují za dotace na zachování malých prodejen  

Plzeňský kraj 

Znovuotevření dotačního titulu "Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje" bylo hlavním tématem setkání 
zástupců krajského předsednictva SMS ČR s náměstkem Ivo Grünerem. Jednání se uskutečnilo ve čtvrtek 13. 12. Zatímco v 
roce 2018 mohly z titulu čerpat pouze obce do 500 obyvatel, krajské předsednictvo usiluje o zvýšení horní hranice, aby 
byla dotace dosažitelná i pro obce nad 500 obyvatel. Dalším tématem bylo rušení poboček Českých pošt a agresivní chování 
jejich zástupců při nátlaku na zřízení pošty Partner. Předseda krajského sdružení Michal Černý otevřel otázku vypracování 
metodiky a pravidelné školení pracovníků obecních úřadů v kraji. Přítomní se také domluvili na setkání, na němž se představí 
program AGIS. Náměstek Ivo Grüner přislíbil aktivitám SMS ČR v Plzeňském kraji finanční podporu i v roce 2019. 
 

12 
PRO  

Finalisté Vesnice roku 2018 slavili v Senátu 

Senát PČR 

Praha Slavnost pro finalisty soutěže Vesnice roku 2018 uspořádala ve středu 12. 12. Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova. 
Setkání všech obcí oceněných stuhami se uskutečnilo ve Valdštejnském sále za přítomnosti místopředsedy Senátu PČR 
Milana Štěcha, jenž předal vítězným obcím pamětní listy. O kulturní program se postaral soubor z Kateřinic, který zahrál na 
zvonky.  

18 
PRO 

 

Od ústavní péče ke komunitě chybí už jen krůček 

MPSV 

Do konce března 2019 bude na stole koncepce akčního plánu přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě s pomocí 
terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb komunitního typu pro období 2019-2021 bez mezirezortního 
připomínkování. I to zaznělo na 2. zasedání Mezirezortní skupiny pro deinstitucionalizaci sociálních služeb, které se konalo 
v úterý 18. 12. SMS ČR na něm zastupovala Simona Úlehlová. Na jednání byly představeny připomínky k návrhu akčního 
plánu ze strany Jednoty pro deinstitucionalizaci (JDI), z.s., asociace poskytovatelů, národní ligy a ministerstev 
zainteresovaných resortů. 

 

10 
PRO  

Kamýk nad Vltavou opět zabodoval  
MV ČR 

Členská obec Kamýk nad Vltavou letos uspěla v soutěži "Úřad roku Půl napůl", v níž Ministerstvo vnitra České 
republiky oceňuje obce za podporu rovných příležitostí. Cenu za druhé místo převzal starosta obce a člen předsednictva SMS 
ČR Petr Halada. Pro úplnost dodejme, že Kamýk loni tuto soutěž vyhrál.   
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029/2464087103705742/?type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/pages/Kam%C3%BDk-nad-Vltavou/113127238701173?__tn__=K-R&eid=ARBZ3H5ZGM5TnH0x2O1MHx1lV5tcYrbr9eZ2JoGM1l5cDTioxNzOpNxSxecFAPoFGT-p3MCN3-2a7Pox&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCAhWeipEaQ-YnQOQwwGna6Rf91g_uQ5NkiHwYrtfdSIGZ0WR2uh-97pkrJaSOfM3eHxONFP_c3eGzarPtQKrgyBHymx_PiDqNRCc_Ggh33QQRbHLSv9zDtUOFwNa7dJGeRQvsphw0mC0FWCM0nTgyMDViqLgqSguBh6grZ6756hZTvZ1x_2aHTQmUVz50KHMmRVGBTNwqnmmNyi4X8oN62TqgUiQ79nF8vsku6H-q3_m_Kiy67tm2B_bdWFsMkTK-3hgVhHiXQlmY6CQZpHx88MSLKm_HuNeyMnG5wRkouhAWnpDQfV6PEGHfm9f7V8uq2qpw3JYo6k1rZOuXrtPzrAw
https://www.facebook.com/pages/Ministerstvo-vnitra-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky/489622244528485?__tn__=K-R&eid=ARDcfWWc92UccowtdWMNGKblM5U9x-BAap0f7Qbb6EIac0YSwKcGf2VOYa2or_eBCwDeI3tmAllRhVFN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCAhWeipEaQ-YnQOQwwGna6Rf91g_uQ5NkiHwYrtfdSIGZ0WR2uh-97pkrJaSOfM3eHxONFP_c3eGzarPtQKrgyBHymx_PiDqNRCc_Ggh33QQRbHLSv9zDtUOFwNa7dJGeRQvsphw0mC0FWCM0nTgyMDViqLgqSguBh6grZ6756hZTvZ1x_2aHTQmUVz50KHMmRVGBTNwqnmmNyi4X8oN62TqgUiQ79nF8vsku6H-q3_m_Kiy67tm2B_bdWFsMkTK-3hgVhHiXQlmY6CQZpHx88MSLKm_HuNeyMnG5wRkouhAWnpDQfV6PEGHfm9f7V8uq2qpw3JYo6k1rZOuXrtPzrAw
https://www.facebook.com/pages/Ministerstvo-vnitra-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky/489622244528485?__tn__=K-R&eid=ARDcfWWc92UccowtdWMNGKblM5U9x-BAap0f7Qbb6EIac0YSwKcGf2VOYa2or_eBCwDeI3tmAllRhVFN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCAhWeipEaQ-YnQOQwwGna6Rf91g_uQ5NkiHwYrtfdSIGZ0WR2uh-97pkrJaSOfM3eHxONFP_c3eGzarPtQKrgyBHymx_PiDqNRCc_Ggh33QQRbHLSv9zDtUOFwNa7dJGeRQvsphw0mC0FWCM0nTgyMDViqLgqSguBh6grZ6756hZTvZ1x_2aHTQmUVz50KHMmRVGBTNwqnmmNyi4X8oN62TqgUiQ79nF8vsku6H-q3_m_Kiy67tm2B_bdWFsMkTK-3hgVhHiXQlmY6CQZpHx88MSLKm_HuNeyMnG5wRkouhAWnpDQfV6PEGHfm9f7V8uq2qpw3JYo6k1rZOuXrtPzrAw
https://www.facebook.com/haladapetr/?__tn__=K-R&eid=ARAJoiSQg6hnNvE2D904CuiaZjZIEXjiKpFOk1tDtuo4RMniZWQWpXReJY-i0QWOhJzBVNhoQ8K8_GjL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCAhWeipEaQ-YnQOQwwGna6Rf91g_uQ5NkiHwYrtfdSIGZ0WR2uh-97pkrJaSOfM3eHxONFP_c3eGzarPtQKrgyBHymx_PiDqNRCc_Ggh33QQRbHLSv9zDtUOFwNa7dJGeRQvsphw0mC0FWCM0nTgyMDViqLgqSguBh6grZ6756hZTvZ1x_2aHTQmUVz50KHMmRVGBTNwqnmmNyi4X8oN62TqgUiQ79nF8vsku6H-q3_m_Kiy67tm2B_bdWFsMkTK-3hgVhHiXQlmY6CQZpHx88MSLKm_HuNeyMnG5wRkouhAWnpDQfV6PEGHfm9f7V8uq2qpw3JYo6k1rZOuXrtPzrAw
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/photos/a.281561118625029/2464087103705742/?type=3&theater
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PRO 

 

Mládežnické organizace dostanou méně peněz od státu  

 MŠMT 

Přestože zájem o činnost mládežnických organizací mezi dětmi i rodiči v posledních letech neustále roste, v roce 2019 
nejspíš dostanou od státu méně peněz než v roce 2018. Sněmovnou schválené základní parametry rozpočtu počítají se 
snížením ze zhruba 280,3 milionů korun pro mládež na 181,5 milionu, i když ministerstvo školství původně slibovalo naopak 
růst i této kapitoly.  „Přes všechnu snahu, která zahrnovala jednání s ministrem i členy rozpočtového a školského výboru 
sněmovny, se nakonec nepodařilo s rozpočtem pro mládež vůbec pohnout. Prohráli jsme,“ řekl Petr Halada, který na 
jednání komory mládeže MŠMT zastupuje obce. Jednání se uskutečnilo v úterý 18. 12. Petr Halada rovněž zdůraznil, že 
rozpočet mládeže již 10 let stagnuje a nikdo jej neřeší. „Vadí mi také, že pan náměstek na jednání nepřišel a omluvil se z 
důvodu důležitějšího jednání,“ uvedl. 
 

 Sbírka na Prameny pokračuje 

Prameny  

Být nejzadluženější obcí v republice není žádná sláva v žebříčku NEJ. S mnohamilionovým dluhem se už dlouhá léta potýká 
obec Prameny na Chebsku. Sdružení místních samospráv ČR pro ni vyhlásilo v srpnu 2018 veřejnou sbírku. Ta bude 
pokračovat i v roce 2019.   

Č. transparentního účtu: 226 590 568 / 0600 

Poskytnutím příspěvku přispěvatel souhlasí se zveřejněním poskytnutých údajů na transparentním účtu. 

https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=226590568 

 
PRO 

Odstartoval unikátní vzdělávací program pro samosprávy 
 

Praha V prosinci pokračoval vzdělávací projekt pro představitele samospráv „Správa obce od A do Z“. Starosty, zastupitele a 
pracovníky obecních úřadů seznamuje s veškerou agendou související se správou obce. Kromě prezenčního vzdělávání a 
e-learningu zahrnuje také webináře, právní a metodickou poradnu, stáže v obcích s příklady dobré praxe a knihovnu 
elektronických aplikací. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu je účast na programu pro zastupitele a zaměstnance 
obcí bezplatná. Program potrvá do roku 2021. Nyní se rozšíří do všech krajů ČR tak, aby účastníci nemuseli za prezenčním 
vzděláním cestovat daleko. Zápis do programu je možný na www.portalzastupitele.cz, kde zájemci naleznou kompletní 
přehled modulů, představení lektorů a organizační informace. 
 

 
LED 

Poradíte si s finančním řízením obce? 

Praha 

Zastupitel v kurzu je vzdělávací program, který pro obce pořádá Ministerstvo vnitra. Činí tak s cílem zvýšit jejich znalosti a 
dovednosti v problematice finančního řízení obcí. Součástí vzdělávacího programu jsou čtyři kurzy: Postavení zastupitele ve 
veřejné správě, Dotační a investiční management, Veřejné zakázky a Rozpočtové hospodaření a majetek obce. Kurzy jsou 
pro zastupitele zdarma a konají se v osmi krajských městech od ledna do června 2019. Více informací je k dispozici na 
www.zastupitelvkurzu.cz. 
 

 
LED 

Máte pěkné a přehledné webovky? Přihlaste se do soutěže! 

Až do 18. 1. 2019 se mohou zájemci z řad obcí, měst i regionů přihlásit do 21. ročníku populární soutěže Zlatý erb.  Krajská 
kola ve všech 14 krajích ČR se budou hodnotit od 21. 1., krajské ceremoniály proběhnou v únoru a březnu, finále 
celostátního kola se opět uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové, a to v pondělí 1. 4. Zvláštní cena ministryně pro 
místní rozvoj, která je součástí soutěže a jejíž kategorie „regiony“ se rozšířila o organizace destinačního managementu, 
probíhá pouze celostátně. V roce 2018 se do soutěže zapojili tvůrci 430 webových stránek a projektů včetně elektronických 
služeb. Veškeré informace včetně propozic soutěže, termínů, přehledu soutěžících i dalších materiálů jsou k dispozici na 
www.zlatyerb.cz. Soutěž zaštiťuje také SMS ČR. 

https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=226590568 

https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=226590568
http://www.portalzastupitele.cz/
http://www.zastupitelvkurzu.cz/
http://www.zlatyerb.cz/
https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=226590568
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AKCE DO VAŠICH DIÁŘŮ 

10 
LED 

Konference Samosprávy 2018: Tématy budou sucho a kůrovec 

Brno  

Problémy, které se týkají kůrovce, sucha a financí, proberou účastníci čtvrtého ročníku konference Samosprávy 2018, která 
se uskuteční 10. 1. 2019 na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně. O tématech promluví zejména zástupci Ministerstva 
zemědělství ČR a vybraní zástupci samospráv. Bližší informace najdete na webu SMS ČR. 
 

 
BŘE 

Konference: Odpad zdrojem 2019 

Choťovice 

Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. zve na čtvrtý ročník konference ODPAD ZDROJEM 2019 aneb zavádění principů cirkulární 
ekonomiky do měst a obcí, která se bude konat 28. - 29. března 2019 v Hotelu na Farmě, Choťovice. Více informací naleznete 
zde: https://incien.org/odpad-zdrojem-2019/ 
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE 

      IROP, OPZ 

  

PROGRAM KLÍČOVÉ AKTIVITY ODKAZ TERMÍN ŽÁDOSTÍ 

IROP - Infrastruktura vedoucí k 
přechodu do škol hlavního 

vzdělávacího proudu a k 
samostatnému způsobu života 

infrastruktura pro žáky se 
zdravotním postižením nebo 

pro školské poradenské 
zařízení 

https://bit.ly/2C2msmK do 27. 10. 2019 

OPZ - Ověřování nových řešení 
využitelných ve veřejné sféře 

vývoj nových řešení 
přetrvávajících nebo hrozících 

sociálních problémů 
http://bit.ly/2s3LBu8 do 29. 3. 2019 

OPZ - Podpora procesu 
transformace pobytových služeb a 
podpora služeb komunitního typu 

vzniklých po transformaci 

transformace pobytové služby 
sociální péče, implementace 

transformačního plánu, 
podpora nově registrované 

služby 

https://bit.ly/2zXroaY do 31. 1. 2019 

OPZ - Podpora aktivit a programů v 
rámci sociálního začleňování 

 (3. výzva) 

podpora osob s duševním 
onemocněním, s poruchou 
autistického spktra, sociální 

práce v obcích 

https://bit.ly/2SYbYLh do 8. 1. 2019 

OPZ - Mezinárodní mobilita a 
sociální začleňování znevýhodněné 

mládeže 

přípravná faze, zahraniční stáž, 
následná fáze 

https://bit.ly/2PgTRlD 
 

do 31. 1. 2019 

OPZ - Nová řešení pro tíživé 
sociální problémy 

analýza, testování nových 
služeb, rozšíření služby, 

evaluační aktivity 

https://bit.ly/2SYFosQ 
 

do 30. 9. 2019 

OPZ - Podpora programu Housing 
First (Bydlení především) 

eliminace bezdomovectví, 
respektive stavu bytové nouze 
a získání standardního bydlení 

https://bit.ly/2QK1mS8 
 

do 31. 5. 2019 

OPZ - Podpora inovativních služeb 
pro ohrožené děti a rodiny 

podpora procesů při zavádění 
nových a inovativních služeb, 

postupů a metod práce 
(podpora pracovníků) 

https://bit.ly/2rrrC5s 
 

do 15. 3. 2019 

 
 

https://bit.ly/2C2msmK
http://bit.ly/2s3LBu8
https://bit.ly/2zXroaY
https://bit.ly/2SYbYLh
https://bit.ly/2PgTRlD
https://bit.ly/2SYFosQ
https://bit.ly/2QK1mS8
https://bit.ly/2rrrC5s
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE 

    OP Životní prostředí 

  

PROGRAM KLÍČOVÉ AKTIVITY ODKAZ TERMÍN ŽÁDOSTÍ 

OPŽP – 52. výzva - Posílit přirozené 
funkce krajiny 

vytváření, regenerace či 
posílení funkčnosti krajinných 

prvků a struktur 

https://bit.ly/2pgba83 
 

do 2. 1. 2020 

OPŽP – 61. výzva – Dosáhnout 
vysokého energetického standardu 

nových veřejných budov 

podpora výstavby nových 
veřejných budov v pasivním 

energetickém standardu 
http://bit.ly/2oGDZYp do 31. 10. 2019 

OPŽP - 100. výzva - Snížit 
energetickou náročnost veřejných 

budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie 

energeticky úsporné renovace 
veřejných budov, výměna 

zdroje tepla 
http://bit.ly/2oRrIT5 do 31. 1. 2019 

 
OPŽP – 104. výzva – Zvýšit podíl 
materiálového a energetického 

využití odpadů 

zařízení pro sběr, třídění a 
úpravu odpadů, zařízení na 

energetické využití odpadů a 
související infrastruktury, 
zařízení pro nakládání s 
nebezpečnými odpady 

https://bit.ly/2CUglTC 
 

do 28. 2. 2019 

 
OPŽP – 113. výzva - Zajistit 

povodňovou ochranu intravilánu 

zprůtočnění nebo zvýšení 
retenčního potenciálu koryt 
vodních toků, rekonstrukce 
vodních děl, hospodaření se 

srážkovými vodami 

http://bit.ly/2H6vSgc do 7. 1. 2019 

OPŽP – 114. výzva – Zvýšit podíl 
materiálového a energetického 

využití odpadů 

zařízení pro materiálové využití 
ostatních odpadů 

https://bit.ly/2xe4P05 
 

do 2. 12. 2019 

 
OPŽP – 115. Výzva – Zlepšit kvalitu 

prostředí v sídlech 

pořízení či aktualizace studie 
systému sídelní zeleně, 

realizace funkčně propojených 
ploch a prvků veřejně 

přístupné sídelní zeleně 

https://bit.ly/2MuLg8G 
 

do 2. 1. 2020 

 
 

https://bit.ly/2pgba83
http://bit.ly/2oGDZYp
http://bit.ly/2oRrIT5
https://bit.ly/2CUglTC
http://bit.ly/2H6vSgc
https://bit.ly/2xe4P05
https://bit.ly/2MuLg8G
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – EVROPSKÉ DOTACE 

        SFŽP, MZe, SFDI 

  

PROGRAM KLÍČOVÉ AKTIVITY ODKAZ TERMÍN ŽÁDOSTÍ 

SFŽP – Podpora pořizování 
územních studií krajiny 

zpracování územních studií 
krajiny 

https://bit.ly/2JL5J8c 
 

do 31. 12. 2019 nebo 
do vyčerpání alokace 

 
SFŽP – Likvidace nepotřebných vrtů 

likvidace nepotřebných 
hydrogeologických vrtů, 
které představují riziko 

ohrožení životního prostředí 

 
https://bit.ly/2pdGi7b 

 
 

do 20. 12. 2019 nebo 
do vyčerpání alokace 

SFŽP - Průzkum, posílení a 
budování zdrojů pitné vody 

zdroje vody, průzkumné vrty 
https://bit.ly/2Gt7xRn do 18.12.2020 

 
 

SFŽP – Pilíře EVVO 

environmentální vzdělávání a 
výchova, tvorba metodik, 

vzdělávaní lektorů a učitelů, 
evaluace, interpretace 

přírodního dědictví 

https://bit.ly/2EhrfDR 
 

do 15. 1. 2019 

 
SFŽP - Emise ze stacionárních 

zdrojů 

technologie vedoucí ke snížení 
emisí, technologie a změny 
technologických postupů 
snížující emise pachových 

látek 

https://bit.ly/2zLCZcG 
 

do 28. 2. 2019 

MZe – Podpora výstavby a 
technického zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a 
kanalizací II 

vodovody, úpravny vod, ČOV, 
kanalizační síť, odkanalizování 

obce 
https://bit.ly/2QDOBYZ 

 
do 15. 1. 2019 

 
MZe - Údržba a obnova kulturních 

a venkovských prvků v krajině 

kaple (kapličky), křížové cesty, 
zvoničky, boží muka, smírčí a 
jiné kříže, exteriérové sochy a 
sousoší, hřbitovy a hřbitovní 

zdi 

https://bit.ly/2BVJBGZ 
 

do 22. 2. 2019 (nebo 
do 30 mil. Kč) 

 
 
 

SFDI – Křížení komunikací 

financování výstavby, 
modernizace a oprav místních 

komunikací a veřejně 
přístupných účelových 

komunikací v místech křížení s 
nadřazenou dopravní 

infrastrukturou 

https://bit.ly/2zM1N4D 
 

do 12. 3. 2019 

 
 

https://bit.ly/2JL5J8c
https://bit.ly/2pdGi7b
https://bit.ly/2Gt7xRn
https://bit.ly/2EhrfDR
https://bit.ly/2zLCZcG
https://bit.ly/2QDOBYZ
https://bit.ly/2BVJBGZ
https://bit.ly/2zM1N4D
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE 

        MMR 

  

PROGRAM KLÍČOVÉ AKTIVITY ODKAZ TERMÍN ŽÁDOSTÍ 

Podpora revitalizace území - 
Regenerace brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití 

regenerovace území, na němž 
se nachází objekty či plochy 
nevyužívané a zanedbané 

 
https://bit.ly/2Pp7fPy 

 

 
do 31. 5. 2019 

 

Podpora revitalizace území - 
Demolice budov v sociálně 

vyloučených lokalitách 

podpora demolic budov v 
obcích s rizikem vzniku 

sociálně vyloučené lokality 

 
https://bit.ly/2El6y9h 

 

 
do 28. 2. 2019 

 

Podpora pro odstraňování bariér v 
budovách - Odstraňování bariér v 
budovách domů s pečovatelskou 

službou a v budovách městských a 
obecních úřadů 

 
podpora investičních a 

neinvestičních záměrů při 
odstraňování bariér 

 
 

https://bit.ly/2Qgs05s 
 

 
 
 

do 28. 2. 2019 
 

Podpora bydlení - Bytové domy bez 
bariér 

zkvalitnění bytového fondu 
odstraněním bariér při vstupu 

do domu a do výtahu, 
výstavba výtahů 

 
https://bit.ly/2AqG1DP 

 
do 5. 2. 2019 

Obnova obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách v 

roce 2018 

rekonstrukce nebo oprava 
obecního a krajského majetku 
postiženého živelní nebo jinou 

pohromou 

 
https://bit.ly/2zIzlQY 

 

 
do 28. 2. 2019 

 

Program Podpora bydlení - 
Technická infrastruktura 

rozšíření nabídky 
zainvestovaných pozemků pro 
následnou výstavbu bytových 

domů nebo rodinných 
domů 

 
 

https://bit.ly/2RIa9RM 
 

 
 

do 5. 2. 2019 
 

Program Podpora bydlení - 
Podporované byty - Pečovatelský 

byt, Komunitní dům seniorů 

vznik podporovaných bytů na 
území České republiky 

sloužících k poskytování 
sociálního bydlení 

 
https://bit.ly/2G4YpHF 

 

 
do 1. 2. 2019 

 

Rozvoj základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu 

 

podpora nové nebo rozvoj a 
zkvalitnění stávající 

doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu 

 
https://bit.ly/2Swq8lG 

 

 
do 15. 2. 2019 

 

 
 

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE 

                      MMR – OBCE DO 1 000 OBYVATEL 

  

PROGRAM KLÍČOVÉ AKTIVITY ODKAZ TERMÍN ŽÁDOSTÍ 

 
PRV - Podpora dostupnosti služeb 

příprava prostor pro 
provozování služeb základní 

lékařské péče a obchodní 
obslužnosti 

 
https://bit.ly/2G2inTq 

 

 
do 28.2.2019 

 

https://bit.ly/2Pp7fPy
https://bit.ly/2El6y9h
https://bit.ly/2Qgs05s
https://bit.ly/2zIzlQY
https://bit.ly/2RIa9RM
https://bit.ly/2G4YpHF
https://bit.ly/2Swq8lG
https://bit.ly/2G2inTq
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DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE 

                      MMR – OBCE DO 3 000 OBYVATEL 

  

PROGRAM KLÍČOVÉ AKTIVITY ODKAZ TERMÍN ŽÁDOSTÍ 

 
PORV - Podpora obnovy místních 

komunikací 

konstrukční vrstvy vozovek a 
krajnic, odpočívky, přidružené 

a přídatné pruhy, parkovací 
zálivy 

https://bit.ly/2G2inTq 
 

do 28.2.2019 

PORV - Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury 

obnova školních hřišť, obnovu 
školních tělocvičen 

https://bit.ly/2G2inTq 
 

do 28.2.2019 

 
PORV - Podpora obnovy staveb a 
zařízení dopravní infrastruktury 

obnova propustků, mostů a 
lávek, parkovacích a 

odstavných ploch, zastávek 
linkové osobní dopravy a 

hromadné veřejné dopravy 

https://bit.ly/2G2inTq 
 

do 28.2.2019 

PORV - Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov 

kulturní domy, obecní domy, 
multifunkční domy, školní 

budovy 

https://bit.ly/2G2inTq 
 

do 28.2.2019 

PORV - Obnova drobných 
sakrálních staveb a hřbitovů 

kaple, kaplička, márnice, 
socha, boží muka, kříž, 

prostory hřbitovů, hřbitovní 
zdi 

https://bit.ly/2G2inTq 
 

do 28.2.2019 

PORV - Podpora budování a 
obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku 

obnova nebo vybudování 
veřejných hřišť a sportovišť, 
obnova obecních koupališť 

https://bit.ly/2G2inTq 
 

do 28.2.2019 

PORV - Podpora venkovské 
pospolitosti a spolupráce na rozvoji 

obcí 

prezentace úspěšných 
projektů zaměřených na 

obnovu a rozvoj venkova, 
výměna zkušeností 

https://bit.ly/2G2inTq 
 

do 28.2.2019 

 
 

 
 

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE 

                      MMR – OBCE S 3 001 – 10 000 OBYVATEL 

  

PROGRAM KLÍČOVÉ AKTIVITY ODKAZ TERMÍN ŽÁDOSTÍ 

 
PORV - Podpora obnovy místních 

komunikací 

konstrukční vrstvy vozovek a 
krajnic, odpočívky, přidružené 

a přídatné pruhy, parkovací 
zálivy 

https://bit.ly/2BWUA2Q 
 

do 28.2.2019 

PORV - Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury 

obnova školních hřišť, obnovu 
školních tělocvičen 

https://bit.ly/2BWUA2Q 
 

do 28.2.2019 

 
 

 
 

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE – NÁRODNÍ DOTACE 

                      MMR – OBCE NAD 10 000 OBYVATEL 

  

PROGRAM KLÍČOVÉ AKTIVITY ODKAZ TERMÍN ŽÁDOSTÍ 

 
PORV - Podpora obnovy místních 

komunikací 

konstrukční vrstvy vozovek a 
krajnic, odpočívky, přidružené 

a přídatné pruhy, parkovací 
zálivy 

 
https://bit.ly/2BXs8xY 

 

 
do 28.2.2019 

 

https://bit.ly/2G2inTq
https://bit.ly/2G2inTq
https://bit.ly/2G2inTq
https://bit.ly/2G2inTq
https://bit.ly/2G2inTq
https://bit.ly/2G2inTq
https://bit.ly/2G2inTq
https://bit.ly/2BWUA2Q
https://bit.ly/2BWUA2Q
https://bit.ly/2BXs8xY
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