
SPOJUJEME SÍLY PRO VENKOV!



KDO JSME?

• Nevládní apolitická 

organizace s celostátní 

působností

• Silný partner krajů, vlády 

a Parlamentu ČR



CO DĚLÁME?

• Hájíme společné zájmy obcí, 

měst a krajů. 

• Sdružujeme více než 2150 

obcí a 15 organizací z celé 

ČR.



NAŠE CÍLE A ZÁSADY

• Hájíme decentralizaci moci – bojujeme proti rušení úřadů.

• Bojujeme za spravedlivé rozpočtové určení daní pro obce a města.

• Odmítáme slučování obcí.

Trváme na zachování jejich suverenity.

• Trváme na zachování služeb na venkově.

• Usilujeme o návrat zdravého selského rozumu do veřejné správy.

• Jsme spjati se životem v obcích – zastupují nás lidé ze samosprávy.



ZA VAŠE PRÁVA BOJUJEME 
SPOLEČNĚ S TÝMEM 
LEGISLATIVNÍCH ANALYTIKŮ

• Připomínkujeme legislativní návrhy.

• Jsme členy řady ministerských komisí 
a pracovních skupin.

• Zastupujeme společné zájmy 
na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu PČR.

• Hájíme zájmy společně s představiteli krajů.

• Spolupracujeme s územními partnery.



CO VÁM PŘINESE ČLENSTVÍ V SMS ČR?

• Společně budeme hájit právo na samosprávu 
a zachování služeb na venkově.

• Získáte možnost vyjádřit svůj názor na vládou 
předloženou legislativu.

• Stanete se členem organizace, která podporuje 
a umožňuje setkávání starostů 
jak v jednotlivých krajích, tak napříč republikou.

• Můžete se zapojit do odborných skupin 
na daná témata, které se skládají z našich členů 
a odborníků.

• Seznámíte se s příklady dobré praxe.



PROČ SE STÁT 
NAŠIMI ČLENY? 

Bezplatné poradny bez omezení 

počtu dotazů:

• Právní poradna
• Dotační poradna
• Odpad(k)ová poradna

Pomoc v následujících oblastech:

• Střet zájmů
• DTM (Digitálně technické mapy)
• Veřejné zakázky
• Společný nákup energií 

na burze

Služby krajského manažera

Kalkulačka předpokládaných daňových výnos 

praktický a inspirativní pomocník

Vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců obcí

Možnost noclehu a využití prostor k jednání 

v centru Prahy

Cena naděje pro živý venkov

Celostátní konference, semináře, setkání 

a další akce

MÁME ČLENSKÉ 
BENEFITY



UNIKÁTNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT PRO VOLENÉ 
ZÁSTUPCE A ZAMĚSTNANCE OBCÍ I. TYPU.

Škola místních samospráv
• Základní proškolení pro nově zvolené starosty, 

místostarosty a zastupitele – prezenční a online kurzy
• Vzdělávání zaměstnanců obcí – prezenční a online 

kurzy
• Videokurzy
• Metodicko – právní poradna (www.rokvobci.cz) –

časté dotazy a odpovědi

Zkušenosti a inspirace z praxe
• E-learningové kurzy k rozvojovým tématům obcí
• Audiovizuální knihovna příkladů dobré praxe
• Databáze příkladů dobré praxe (www.rokvobci.cz)
• Databáze vzorových obcí (www.portalzastupitele.cz)

Aplikace pro správu obce
• Zasedání zastupitelstva

• Správní řízení

• Místní poplatky

• Daňová kalkulačka

• Síťování partnerů obcí

Publikace
• Správa obce právně správně

• Jak to dělají jinde – nápady, zkušenosti a inspirace 

pro vaši obec

• Správa obce s úsměvem

Vzdělávací programy a podpůrné materiály užitečné pro správu a rozvoj obce.

AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ A VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ NAJDETE NA PORTALZASTUPITELE.CZ



JAKÉ SLUŽBY 

POSKYTUJEME 

NAŠIM 

ČLENŮM?



POMÁHÁME OBCÍM S 
GDPR
• Poskytujeme služby pověřence osobních údajů pro obce, jejich 

mateřské a základní školy v každém kraji ČR.

• Pomáháme také s přístupností webových stránek, podáváním 
oznámení podle zákona o střetu zájmů či s vyřizováním žádostí 
podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

• Pro školy vydáváme dvouměsíčník, poskytujeme vzorové 
dokumenty a služby bezplatné právní poradny. 

• Pro obce vydáváme dvouměsíčník Samospráva v právu.

• Dále vydáváme příručky na aktuální témata a zpravodaj pro 
pověřence DPO PRO.

• Kontakt: kancelar@sms-sluzby.cz

mailto:kancelar@sms-sluzby.cz


AUTORSKÁ 
PRÁVA 
JEDNODUŠE
• Chceme ulevit samosprávám od 

administrativy a podpořit kulturní a  

společenské aktivity a také dostupnost 

služeb v menších obcích.

• Vyjednali jsme dohodu s kolektivními 

správci autorských práv.

• JEDNA paušální platba řeší poplatky za 

všechny kolektivní správce.

• Licence platí i pro akce spolků a 

příspěvkových organizací zřizovaných obcí.

• Kontakt: autorskaprava@sms-sluzby.cz

mailto:autorskaprava@sms-sluzby.cz


ADMINISTRACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK: 
VÍME, JAK NA TO!

• Postaráme se za vás o kompletní realizaci zadávacího řízení. 

• Naši členové mohou využít vzorových dokumentů pro 

zadávání veřejných zakázek, včetně směrnice. 

• Poskytujeme individuální metodickou podporu.

• Osobně vás zaškolíme zadáváním zakázek krok za krokem.

• Kontakt: michaela.jelinkova@sms-sluzby.cz

mailto:eliska.klouckova@sms-sluzby.cz
mailto:michaela.jelinkova@sms-sluzby.cz


DOTAČNÍ SERVIS

• Naši členové mohou zdarma využít služeb dotační 

poradny. 

• V rámci zpoplatněného servisu se postaráme o 

administraci dotace od sepsání příslušné žádosti přes 

realizaci projektu až po jeho závěrečné vyhodnocení 

a vyúčtování. 

• Služby poskytujeme v oblasti evropských, národních i 

krajských dotací. 

• Kontakt: dotace@smscr.cz

mailto:dotace@sms.cz


STRATEGICKÉ 
PLÁNOVÁNÍ

• Na míru potřebám dané obce vytvoříme 

program rozvoje (strategický plán).

• Nabízíme také zpracování plánu rozvoje 

sportu.

• Strategický dokumentu zpracujeme 

i dobrovolným svazkům obcí 

či mikroregionům.

• Garantujeme, že součástí práce je návštěva 

obce a osobní seznámení s místním 

prostředím.

• Kontakt: strategie@sms-sluzby.cz

mailto:strategie@sms-sluzby.cz


VYDÁVÁME PUBLIKACE



- nový Stavební zákon (zachovány všechny 
stavební úřady)
- problematika střetu zájmů (výrazné omezení 
počtu zastupitelů, které mají povinnosti)
- novela Zákona o zadávání veřejných zakázek 
(navýšení limitů VZMR)
- odměňování zastupitelů (prosazování navýšení 
limitů v Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.)
- komunitní energetika a její legislativní úprava

Aktuální novinky nejen z legislativy kolem obcí



- problematika Pošty Partner (navýšení příspěvku 
na provoz obcím)
- provozuschopnost železničních tratí (nesouhlas s 
konzervací lokálních tratí)
- digitální technické mapy 
- aktivity v oblasti nastavování dotačních titulů a 
jejich pravidel
- nakládaní s nemovitostmi států ve prospěch obcí
- připomínkování strategických dokumentů
(většinou na národní úrovni)

Aktuální novinky nejen z legislativy kolem obcí



DĚKUJI ZA 
POZORNOST


