
Spolupráce, aktivity, projekty

Činnost Svazu měst a obcí 
ČR se zaměřením na 
výstupy projektů (CSS a 
ESO) 

 Nepolitická organizace se silným mandátem, která již 

30 let hájí zájmy měst a obcí v České republice na 

národní i mezinárodní úrovni

 LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2019, Tábor
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CSS
Projekt Centra společných služeb

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce



Meziobecní spolupráce
Jedna z hlavních dlouhodobých priorit Svazu

Cíl projektu
Profesionalizace veřejné správy pomocí
sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí
sdružených do DSO

3leté období
83 DSO (dobrovolných svazků obcí)
1 714 obcí
Dopad na 2 002 595 obyvatel



Aktivity

Poskytujeme členským obcím CSS:

• Odborná a administrativní pomoc obcím při
výkonu veřejné správy

• Společné nákupy a postupy

• Veřejné zakázky

• GDPR

• Vzdělávání představitelů obcí

• Podpora intenzivní a soustavné výměny
zkušeností mezi starosty



Dobrá praxe projektu

Sdílené účetnictví realizované prostřednictvím CSS může být 
pomocí pro mnoho malých obcí, které shánějí svoji novou účetní, 
jejichž účetní se necítí zcela kovaná v předpisech a v účtování 
složitějších případů anebo jen hledají zástup po dobu její nemoci 
či delší dovolené

Díky sdílenému účetnictví
- tak má obec k dispozici účetní, která se v dané problematice 
pohybuje na denní bázi a průběžně se vzdělává

- tento systém obci ušetří čas a finanční prostředky



Výstupy projektu CSS

Návrh legislativních úprav směřujících k systémovému 
zakotvení meziobecní spolupráce

Modely dlouhodobého a předvídatelného financování 
meziobecní spolupráce

Jakmile to umožní legislativní rámec, 

reálná pomoc obcím s výkonem 

konkrétních kompetencí prostřednictvím 
„Úřední osoby“ při Společenství obcí



ESO
Projekt Efektivní správa obcí

Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní 
předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a 

poskytování veřejných služeb z úrovně obcí



Vzdělávání zastupitelů ÚSC a 

zaměstnanců ÚSC a DSO

 ZDARMA 

 přímo v regionech

 praktické kurzy pro zastupitele (zastupitel školí zastupitele)

 akreditované kurzy pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb.

 Projekt realizován na základě poptávky z území

 Navazuje na úspěšné projekty „Vzdělaný zastupitel“ a 

„Odpovědný zastupitel“ z let 2010 – 2015

 Realizace projektu: ještě 3 roky



3 744 000,-

Kč

NÁKLADY NA 

ZAJIŠTĚNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ

NA 3 ROKY 

80 ÚVAZKŮ

PRŮMĚRNÝ 

POČET ÚVAZKŮ 

ORP

VZDĚLÁVÁNÍ ESO ZCELA ZDARMA

46 800,- Kč

NÁKLADY NA 

ZAJIŠTĚNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

ÚŘEDNÍKA

NA 3 ROKY 



ZASTUPITELÉ

• Systém veřejné správy v ČR 

• Role zastupitele

• Práva a povinnosti zastupitele

• Komunikace

• Zastupitel jako manažer

• Vyjednávání a reprezentace

• Finance

• Hospodaření s majetkem

• Rozvoj obce

• Zastupitel jako zákonodárce

Nová témata:

• Správní řád

• Přestupky

• Jak správně číst účetní výkazy

• Veřejné zakázky

• A další

ÚŘEDNÍCI

• Zákon o obcích

• Hospodaření a nakládání s majetkem

• Rozvoj obce a strategické řízení

• Správní řád

• Střet zájmů

• Zákon č. 106/1999 Sb.

• Veřejné zakázky

• Rozpočtový proces a hospodaření

• Finanční kontrola

• Občanský zákoník – smluvní agenda

• Místní poplatky

• Archivní a spisová služba

• Zákoník práce

• A další…

TÉMATA VZDĚLÁVÁNÍ



SMART CITY

 Projekt: Strategický rámec Svazu měst 
a obcí v oblasti Smart City

 Cílem projektu – vznik dokumentu:

Strategický rámec

 Výsledný dokument bude sloužit jako 
vodítko pro představitele měst a obcí 
k vytvoření vlastních strategií a 
realizaci Smart řešení

 Trvání do února 2020



Mgr. Radka Vladyková
Výkonná ředitelka SMO ČR

email: vladykova@smocr.cz

SVAZ MĚST A OBCÍ ČR
5. KVĚTNA 1640/65 
(BUDOVA KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA)
140 00 PRAHA 4

Děkuji za pozornost 
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