


 
Vážení přátelé, 
 
 
Scházíme se společně na konferenci Den malých obcí (DMO 42), která se stala již tradičním 
setkáním představitelů malých obcí se zástupci ústředních orgánů státní správy. Dny malých obcí 
se konají již od roku 1995 a jsou pro představitele venkovských obcí na Moravě a Slezsku 
i v Čechách vyhledávanou příležitostí k získání nových poznatků. Všichni účastníci využívají 
rovněž DMO k příležitosti vyměnit si vzájemné zkušenosti a poznatky se svými kolegy. 
 
Věříme, že tato tradice bude pokračovat i nadále, vzhledem k tomu, že je mezi námi, nyní po 
komunálních volbách, řada starostů a starostek, kteří jsou na setkání poprvé. Všichni společně 
můžeme využít možnost seznámit se s prezentací vybraných firem, které na této akci nabízejí své 
výrobky a služby pro komunální sféru. 
 
Dny malých obcí připravuje časopis OBEC & finance ve společné spolupráci s Komorou obcí 
Svazu měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova a také se Sdružením místních samospráv ČR. 
Vydavatel časopisu, společnost TRIADA, spol. s r. o., je dodavatelem informačních systémů pro 
obce a města. Dny malých obcí organizačně zabezpečuje, stejně jako se podílí také na přípravě 
známé konference ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě, která proběhne ve dnech 
13. a 14. dubna 2015 v Hradci Králové. 
 
Dnešní setkání pobíhá krátce po komunálních volbách a v době vrcholící přípravy na realizaci 
projektů v rámci operačních programů podporovaných z evropských fondů v novém období 
2014–2020. Představitelé venkovských obcí se musí vyrovnat se složitými podmínkami pro 
rozvoj svého hospodaření. Obce se musí starat o svůj rozvoj a využívat všechny dostupné zdroje, 
získat co nejvíce nových informací. 
 
Proto se 42. Dny malých obcí opět zaměří na aktuální témata z oblasti jednotlivých resortů. 
Setkáme se tradičně s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství 
a Ministerstva životního prostředí. Programová náplň DMO se bude rovněž věnovat aktuálním 
otázkám ve veřejné správě (Ministerstvo vnitra) a seznámíme se s možností zavedení 
vysokorychlostního internetu do venkovských obcí. Část programu je věnována i otázkám 
komunikace představitelů obcí s veřejností. K problémům malých obcí jsou připraveni vystoupit 
zástupci Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova i Sdružení místních samospráv – institucí, 
které spolupracují při přípravě Dnů malých obcí. 
 
V návaznosti na průběh a přípravu Dnů malých obcí je potřebné vedle záštity Ministerstva pro 
místní rozvoj poděkovat zvláště generálnímu partnerovi dnešní akce České spořitelně, a. s., 
a hlavnímu partnerovi, společnosti E.ON Energie, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 RNDr.Tomáš Renčín 
 za organizátory, společnost TRIADA. spol. s r. o. 
 vydavatel časopisu OBEC a finance 



Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi.  
Startujeme sérii konferencí k možnostem čerpání z fondů EU 

18. listopadu se v Praze uskutečnila konference Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi, na
které Ministerstvo pro místní rozvoj představilo základní rámec pro čerpání fondů EU v novém 
programovém období 2014-2020. Na tuto zahajovací konferenci postupně navazují regionální 
setkání v osmi krajských městech. Akce jsou určeny zejména podnikatelům a zástupcům krajů, 
měst a obcí.  

„Společným cílem všech konferencí je představit programové období 2014–2020, jeho programy 
a možnosti, jak v letech 2014–2020 dosáhnout na podporu z fondů EU. Účastníci se zároveň 
seznámí s hlavními změnami oproti programovému období 2007–2013, které v příštím roce končí,“ 
popsala hlavní cíl akce Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.    

Dalším samostatným okruhem bude prezentace Integrovaného operačního programu a rovněž 
problematiky veřejných zakázek, která s tematikou evropských fondů úzce souvisí. Na zahajovací 
konferenci v Praze postupně naváže osm regionálních setkání, a to v Ústí nad Labem, Plzni, 
Českých Budějovicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě a Hradci Králové. 

Město Datum 
Praha 18. listopadu 2014
Ústí nad Labem 20. listopadu 2014
Plzeň 24. listopadu 2014
České Budějovice 26. listopadu 2014
Jihlava 2. prosince 2014
Brno 4. prosince 2014
Olomouc 9. prosince 2014
Ostrava 11. prosince 2014
Hradec Králové 15. prosince 2014

K účasti na regionálních setkání MMR srdečně zve zejména zástupce krajů, měst a obcí a také 
podnikatele, především z řad malých a středních podniků. Pro obě skupiny organizátoři připravili 
dva paralelní semináře, které se v rámci odpoledního programu postupně uskuteční ve všech 
místech konání konference. 

Na akcích vystoupí představitelé Ministerstva pro místní rozvoj, zástupci jednotlivých operačních 
programů a dále partnerů konferencí, kterými jsou Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí, Unie 
malých a středních podniků, Hospodářská komory ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

Podrobné informace k programu a pokyny k registraci na jednotlivé akce naleznete na stránkách 
www.dotaceeu.cz.   



Programové období 2014–2020  

Programového období 2014–2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto 
sedmileté období. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.  

Evropská komise zveřejnila dne 6. října 2011 balíček šesti nových nařízení. Jejich finální verze byla 
schválena 17. prosince 2013. V programovém období 2014–2020 tvoří legislativní základ pro 
podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů. Soubor těchto nařízení má zajistit 
jednotná pravidla v rámci celé Evropské unie i zlepšení koordinace mezi jednotlivými fondy, 
potažmo i programy na národní úrovni. 

Záměrem Evropské unie je, aby tyto fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování 
strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, což je 
dlouhodobá vize rozvoje Evropské unie. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie 
EU 2020 zpracoval každý stát Dohodu o partnerství, kterou posoudila a schválila Evropská komise. 
K jejímu naplňování přispějí jednotlivé programy. V těchto dokumentech je určeno i rozdělení 
přidělených finančních prostředků mezi podporované oblasti. 

Co je nového v programovém období 2014–2020? 
Oproti programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení 
některých novinek. A to na evropské i české úrovni. Mezi nejdůležitější z nich patří: 

 rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky rozvoje
venkova a Společné námořní a rybářské politiky)

 nastavení systému předběžných podmínek;

 vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);

 finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);

 vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;

 vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.

V českých podmínkách mezi hlavní novinky patří především: 

 snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného
regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů);

 koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze celý systém);

 rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již
nebude muset tisknout žádné papíry).



Programy pro programové období 2014–2020 

Pro nadcházející programové období 2014–2020 jsou připravovány nové programy, které budou 
spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy 
programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.  

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014–2020 

Programy pro programové období 2014–2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 
28. listopadu 2012.



Evropské strukturální a investiční fondy 2014−2020 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

EFRR 

Evropský sociální 
fond  
ESF 

Fond soudrž-
nosti  
FS 

Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova 

EZFRV 

Evropský námořní 
a rybářský fond  

ENRF

11,94 mld. € 3,44 mld. € 6 6,25 mld. € 2,28 mld. €  0,03 mld. €

celkem 23,94 mld. €
666 mld. Kč (kurz 27,8 CZK/€)

Tématické cíle

Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací TC1

Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC2

Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků

TC3

Podpora posunu směrem k nízkouhlíkatému hospodář-
ství ve všech odvětvích

TC4

Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předchá-
zení rizikům a jejich řízení

TC5

Zachování a ochrana životního prostředí a podpora 
účinného využívání přírodních zdrojů

TC6

TC7
Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek 
v klíčových síťových infrastrukturách

TC8
Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora 
mobility pracovních sil

TC9
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 
a diskriminaci

TC10
Investice do vzdělávání odborného vzdělávání, odborné 
přípravy pro získání dovedností a celoživotního učení

TC11
Zvyšování institucionální kapacity veřejných orgánů 
a zlepšování účinnosti veřejné správy

Technická pomoc

Dohoda o partnerství
Operační programy

Název Řídící
orgán 

Alokace Popis

OP Podnikání a inovace pro konku-
renceschopnost MPO 4,3 mld. € 

Cíl: dosažení konkurenceschopnosti a udržitelné ekonomiky založené na znalostech 
a inovacích 
Financování: EFRR 
Naplňuje tématické cíle: TC1, TC2, TC3, TC4, TC7

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT 2,8 mld. € 

Cíl: podpora kvalitního výzkumu, rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku 
a zkvalitnění vzdělávacího systému 
Financování: EFRR / ESF 
Naplňuje tématické cíle: TC1, TC9, TC10

OP Životní prostředí MŽP 2,6 mld. € 

Cíl: ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního 
využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti a zmírňování dopadů 
změny klimatu 
Financování: FS / EFRR 
Naplňuje tématické cíle: TC4, TC5, TC6

OP Doprava MD 4,7 mld. € 

Cíl: zajištění kvalitní dopravní infrastruktury – výstavba a modernizace železničních 
tratí, silnic a dálnic, vnitrozemských vodních cest 
Financování: FS / EFRR 
Naplňuje tématické cíle: TC7

Integrovaný operační program MMR 4,6 mld. € 

Cíl: snižování územních rozdílů, zkvalitnění infrastruktury a posílení konkurenceschop-
nosti v regionech, posílení veřejných služeb a institucionální kapacity veřejné správy, 
podpora vzdělanosti 
Financování: EFRR 
Naplňuje tématické cíle: TC2, TC4, TC5, TC6, TC7, TC9, TC10, TC11

OP Technická pomoc MMR 223,7 mil. € 
Cíl: financování podpory absorpční a administrativní kapacity a doplňkových činností 
nutných pro zdárný chod celého systému čerpání z ESI fondů 
Financování: FS

OP Zaměstnanost MPSV 2,1 mld. € 

Cíl: podpora zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, dalšího vzdělávání, soci-
álního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy, 
veřejných služeb a sociálních inovací 
Financování: ESV / YEI (Iniciativa pro podporu mládeže)
Naplňuje tématické cíle: TC8, TC9, TC11

OP Praha – pól růstu MHMP 201,6 mil. € 

Cíl: zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu a inovačního centra 
republiky, zajištění kvalitního života obyvatel, vytvoření příznivého podnikatelského 
prostředí a podpora vzdělání 
Financování: EFRR / ESF 
Naplňuje tématické cíle: TC1, TC4, TC8, TC9, TC10

Program rozvoje venkova MZe 2,3 mld. € 

Cíl: dosažení konkurence schopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech 
a inovacích 
Financování: EZFRV 
Naplňuje tématické cíle: TC1, TC3, TC4, TC5, TC 6, TC8, TC9, TC10 

OP Rybářství MZe 31,1 mil. € 

Cíl: udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurence-
schopnosti, znalostech a účinnějším využitím zdrojů 
Financování: ENRF 
Naplňuje tématické cíle: TC3, TC6



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ 
OPERAČNÍ PROGRAM

29.8.2014

Změna v přístupu EK

• Tematická koncentrace
(„pouze“ 11 podporovatelných cílů z nařízení)

• Územní koncentrace
(zacílení podpory do území s největší
potřebou)

• Předběžné podmínky
(připravené a funkční strategie, legislativa,
postupy)

Změna v přístupu EK

• Výkonnostní rámec
(finanční závislost na rychlosti a kvalitě
čerpání)

• Zacílení na měřitelné výsledky
(nikoliv jen „páchání všeobecného dobra“)

• Integrované nástroje
(odpovědnost za investice a rozvoj v území)

• Finanční nástroje
(posun od dotací ke zvýhodněným úvěrům)

• pro všechny NUTS II kromě Prahy
(flexibilita v SC 3.2)

• 4 prioritní osy + osa pro technickou pomoc

• financování pouze z EFRR

• návaznost na 9 tematických cílů EU

• Řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj

STRUKTURA   IROP

Celková alokace i s národním kofinancováním 

• cca 142 mld. Kč (cca 20 % na celé alokaci pro ČR)

Kofinancování 

• 85 % EFRR a 15 % ČR (příjemce)

• 95 % EFRR pro CLLD

• ex-post financování projektů po etapách

ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ

Silnice ‐ alokace 945 062 951 EUR (20,4 % z IROP)

• Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba
vybraných silnic II. a výjimečně  III. tříd včetně 
budování obchvatů. Nutná vazba na TEN‐T.  
Vybrané silnice jsou již přílohou IROP.

• Komunikace ve městech s ITI a IPRÚ za
předpokladu existence udržitelného plánu 
mobility ve městech.

• Žadatel musí mít zpracovaný víceletý plán údržby
a zajištěné národní zdroje financování. 

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY



Udržitelná doprava ‐ alokace 472 531 476 EUR 

(10,2 % z IROP)

• podpora veřejné dopravy a multimodality
(přestupní terminály pro veřejnou dopravu, P+R, 
K+R, B+R)

• aplikace moderních technologií v dopravě 
(telematika, informační a platební systémy)

• zmírnění negativních dopadů v dopravě, např. 
nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

Udržitelná doprava – pokračování

• zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, 
cyklistické a pěší dopravy

• rozvoj cyklodopravy (cyklotrasy, cyklostezky, 
pruhy pro cyklisty)

• rozvoj zelené infrastruktury (doplňková aktivita)

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

Integrovaný záchranný systém ‐ alokace 150 551 
052 EUR (3,3 % z IROP)

Podpora složek IZS  

• modernizace a nové dislokace stanic složek IZS 

• modernizace stanic složek IZS pro zajištění 
jejich odolnosti při mimořádné události (např. 
směřující k energetické soběstačnosti stanic)

• technika a prostředky pro řešení mimořádných 
událostí

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

Integrovaný záchranný systém – pokračování

Modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek 
pro složky IZS

Základní složky IZS budou podpořeny v území, kde 
dochází k mnohočetnému výskytu klimatických, 
antropogenních a technologických rizik.

PRIORITNÍ OSA 1
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

Sociální inkluze ‐ alokace 337 812 752 EUR 
(7,3 % z IROP)

Sociální služby

• zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní 
péče

• zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení 
deinstitucionalizované péče

• infrastruktura pro terénní, ambulantní a 
nízkokapacitní pobytové formy sociálních, 
zdravotních a návazných služeb

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ

Sociální inkluze – pokračování

Sociální bydlení

• podpora pořízení bytů a bytových domů pro 
sociální bydlení

Infrastruktura komunitních center

Podpora bude směřovat do území správních 
obvodů ORP se sociálně vyloučenou lokalitou 
s výjimkou území hl. m. Prahy.

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ



Sociální podnikání ‐ alokace 25 552 658 EUR 

(0,6 % z IROP)

• výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení 
sociálních podniků na vymezeném území

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ

Zdravotnictví ‐ alokace 283 518 885 EUR 
(6,1 % z IROP)

• pořízení přístrojů a nezbytné stavební úpravy pro vysoce 
specializovanou péči (onkogynekologická a 
perinatologická síť) 

• modernizace infrastruktury návazné péče v podobě 
pořízení přístrojového vybavení a nezbytných stavebních 
úprav

• opatření směřující k transformaci psychiatrické péče

• doplňková zeleň v okolí budov a na budovách

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ

Vzdělávání ‐ alokace 472 531 476 EUR

(10,2 % z IROP)

• rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání

• výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných 
učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku 
přírodovědných a technických oborů

• rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro 
rozvoj vybraných klíčových kompetencí

• úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se SVP

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ

Vzdělávání – pokračování

• rozvoj vnitřní konektivity škol a školských 
zařízení, připojení k internetu

• výstavba a rozšiřování kapacit ZŠ a SŠ

• doplňková zeleň v okolí budov

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ

Snížení spotřeby energií ‐ alokace 622 796 485 
EUR (13,5 % z IROP)

Snižování spotřeby energie v bytových domech 
(budovy se 4 a více byty)

• zateplení, výměna oken a dveří

• instalace systémů řízeného větrání 

s rekuperací

• výměna a pořízení zařízení pro vytápění nebo 
přípravu teplé užitkové vody

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ

Snížení spotřeby energií ‐ pokračování

• výměna rozvodů tepla a vody

• kondenzační kotle

• instalace systémů měření a regulace otopné 
soustavy

Dotace v území se znečištěným ovzduším, 
zvýhodněný úvěr na celém území ČR mimo 
Prahy .

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ



Kulturní  a přírodní dědictví ‐ alokace 425 278 
328 EUR (9,2 % z IROP)

Revitalizace vybraných nemovitých památek

• národní kulturní památky, památky 
zapsané v Seznamu UNESCO a na seznamu 
kandidátů

• kulturní památky ve vesnické a městské 
památkové rezervaci

PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

Kulturní  a přírodní dědictví ‐ pokračování

Revitalizace přírodního dědictví

• revitalizace parků a zahrad u 
podporovaných typů památek 

• návštěvnická veřejná infrastruktura pro 
zpřístupnění přírodního dědictví

PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

Kulturní  a přírodní dědictví ‐ pokračování

Podpora vybraných muzeí a knihoven

• zlepšení podmínek pro uchování a 
zefektivnění správy sbírek a mobiliárních 
fondů

• digitalizace a zpřístupnění pro kulturní a 
kreativní průmysly

PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

eGovernment ‐ alokace 282 148 544 EUR  

(6,9 %)

• rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, 
zajištění úplného elektronického podání a 
elektronizaci agend (např. eCulture, eHealth, 
eJustice, eProcurement)

• modernizace informačních a komunikačních 
systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné 
správy a složek IZS

• kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat)

PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

Územně plánovací dokumentace ‐ alokace 94 506 
295 EUR (2 %)

• pořízení územních plánů 

• pořízení regulačních plánů 

• pořízení územních studií

PRIORITNÍ OSA 3
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

Alokace 378 025 180 EUR (8,2 % z IROP)

Budou podporovány aktivity identifikované 
ve strategiích komunitně vedeného místního 
rozvoje.

• Tematická podpora musí být ve shodě s 
podporovanými aktivitami os 1 až 3 IROP

• Projekty budou doporučovat MAS

• Režie a animace MAS

PRIORITNÍ OSA 4

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ



• Integrované územní investice („ITI“)

• Budou využity v metropolitních oblastech
(Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) a jejich zázemí. Z 
hlediska koncentrace obyvatelstva jsou k těmto 
centrům přiřazeny Ústecko‐Chomutovská, 
Olomoucká a Hradecko‐Pardubická aglomerace

• celkem 7 ITI

• Podíl IN na celkové alokaci IROP je 28,5 % (1,32 
mld. EUR), z toho 49,3 % ITI (650 mil. EUR). 

INTEGROVANÉ NÁSTROJE

• Integrované plány rozvoje území (dále jen 
„IPRÚ“)

• Zahrnují aglomerace krajských měst (České 
Budějovice, Karlovy Vary, Liberec – Jablonec, 
Jihlava, Zlín) a jejich zázemí a město Mladá 
Boleslav se zázemím (celkem 6 IPRÚ).

• Podíl IPRÚ na integrovaných nástrojích činí 
22,12 % (292 mil. EUR).

INTEGROVANÉ NÁSTROJE

• Komunitně vedený místní rozvoj („CLLD“ –
Community‐Led Local Development)

• V roce 2014 existuje v ČR zhruba 182 Místních 
akčních skupin (MAS).

• Podíl CLLD na integrovaných nástrojích je 
28,63% (378 mil. EUR).

INTEGROVANÉ NÁSTROJE

• Předpokládaný podíl na alokaci programu podle 
typu oprávněných příjemců:

– 16,7 % organizační složky státu a jejich   
organizace

– 31,6 % kraje a jejich organizace

– 31,8 % obce a jejich organizace

– 19,8 % ostatní (NNO, podnikatelé, církev apod.)

INTEGROVANÉ NÁSTROJE 
A PODÍLY PŘÍJEMCŮ

Schvalování a zahájení realizace IROP

• Schválení IROP Vládou ČR – 9.7.2014

• Předložení IROP k formálnímu vyjednávání s EK –
15.7.2014

• Připomínky EK ‐ cca v 2. polovině září 2014

• Schválení programu – konec roku 2014

• První výzvy – 1. polovina roku 2015

„Je čas začít připravovat projekty –

příležitosti jsou za dveřmi“

DĚKUJI Vám ZA POZORNOST



Integrované přístupy v rozvoji 
venkova ČR v programovém 
období EU 2014 – 2020 z 
pohledu MMR

Mgr. Jelena Kriegelsteinová 
Mgr. František Kubeš
Odbor rozvoje a strategie regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+

PODMÍNKY

Nižší objem prostředků 
(21,64 mld. €) –18,9%

Orientace na výsledky

Vazba projektů na strategii 
Evropa 2020

Zkušenosti z programového 
období 2007 ‐ 2013

ZMĚNY

Jednotné metodické 
prostředí (JMP)

Menší množství programů a 
aktivit

Územní dimenze a 
Integrovaná územní řešení

Koncentrace, strategie  a 
synergie

Společenský přínos projektů

ÚZEMNÍ DIMENZE PODLE DOHODY

„Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat 
prostředky z programů ESIF ve specifických typech území 
podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na 
rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na 
vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci 
území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či 
environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v 
programech financovaných z ESIF bude respektovat specifická 
hlediska.“

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

sjednocení přístupu k územní dimenzi napříč relevantními resorty 
a územními partnery 

vymezení územní dimenze v relevantních operačních programech 
(IROP, OP D, OP ŽP, PO PIK PO VVV, OP Z)

identifikace územních průmětů intervencí relevantních operačních 
programů

podklad pro diskuzi vedoucí k vyčlenění odpovídajícího objemu 
prostředků a vytvoření vhodných nástrojů na její realizaci 
v programovém období EU 2014-2020

Územní dimenze Typ území

Územní dimenze pro řešení 

sociálního začleňování 
Sociálně vyloučené lokality 

Územní dimenze pro řešení 

problémů v oblasti trhu práce a 

podnikání

Hospodářsky problémová území a území s vysokou mírou nezaměstnaností 

Územní dimenze v oblasti sociální a 

vzdělávací sféry 

Účelově vymezené funkční regiony řešící dané téma v oblasti sociální a vzdělávací 

sféry 

Územní dimenze řešící dopravní 

dostupnost 

Dopravní linie a koridory

Územní dimenze Zaměřená na 

oblast životní prostředí 
Specifická území v rámci životního prostředí 

Územní dimenze pro rozvoj měst a 

jejich zázemí

Rozvojová a urbánní území

Územní dimenze pro rozvoj venkova
Území pokryté MAS 

Jinak vymezená územní dimenze Ostatní území 

TYPY ÚZEMÍ REALIZACE ÚZEMNÍ DIMENZE
individuálními projekty v rámci cílených výzev (tj. výzev vyhlašovaných 
v rámci daného specifického cíle a zacílených výlučně na území vymezená 
výše uvedeným způsobem)

integrovanými nástroji:
Integrované územní investice (ITI) – Pražská, Brněnská, Ostravská, 
Plzeňská, Ústecko-chomutovská, Hradecko-pardubická a Olomoucká 
aglomerace. 

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – zahrnují funkční území tzv. 
regionálních pólů rozvoje (Karlovy Vary, Liberec – Jablonec n. N., České 
Budějovice, Jihlava, Zlín a Mladá Boleslav). 

Komunitě vedený místní rozvoj (CLLD) – bude v souladu s Nařízeními EK  
realizován ve venkovském prostoru (prostřednictvím místních akčních 
skupin (cca 175 MAS)…

využití integrovaných nástrojů upravuje příslušný metodický pokyn 



V návaznosti na MPIN je zpracován: 

• Manuál pro Integrované územní investice (ITI)

• Manuál pro Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) 

• Manuál pro strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Detailně specifikují pravidla pro přípravu integrovaných strategií, jejich 
strukturu, doporučené postupy tvorby včetně zapojení partnerů i řídící 
struktury přípravy a realizace těchto strategií.

Vztah mezi NDÚD, MPIN 
a manuály IN

Integrované nástroje - hodnocení

Kolo Obsah posouzení Provádí

1 Kontrola formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti MMR ‐ ORSP, ÚRR, hodnotící komise

2 Obsahové posouzení souladu integrované strategie s cíli,
zaměřením a podmínkami operačních programů

Řídící orgány operačních programů

Nositelé integrovaných nástrojů předloží své integrované strategie 
na základě výzvy MMR

Předložené žádosti jsou posuzovány ve dvou kolech:

Integrované strategie, které neprojdou hodnocením (včetně cílů, 
zaměření a podmínek OP), budou vráceny k přepracování.

Schvalování integrovaných 
projektů ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ DIMENZE - NSK

ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ DIMENZE - RSK

koordinuje přípravu a realizaci územní dimenze (využití ESI fondů) 
v územním obvodu  příslušného kraje

sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu (zejména ve 
vztahu k ESI fondům)

přispívá k naplňování cílů SRR ČR 2014-2020

dává doporučení k zacílení výzev v rámci programů ESI fondů

ZACÍLENÍ VÝZEV

Harmonogram výzev OP (sleduje MMR‐

ORSP v roli sekretariátu NSK)

Předložení projednaných návrhů 
ŘO OP (sekretariát NSK) 

Kompletace návrhů RSK dle OP
(sekretariát NSK) 

Návrhy konkretizace věcného a 
územního zacílení výzev (RSK)

NSK žádá RSK o konkretizaci věcného a územního 
zacílení výzev

Zaslání návrhů na sekretariát NSK 

Projednání návrhů (NSK)



Územní dimenze řešená prostřednictvím: Odhad alokace 

v mld. Kč *

Podíl z celkové 

alokace

Projektů v rámci cílených výzev 105 16,3 %

ITI 65 10,1 %

IPRÚ 10 1,6 %

CLLD 20 3,1 %

Územní dimenze celkem min. 200 31,1 %

Alokace na územní dimenzi dle 
integrovaných nástrojů

* Konkretizace alokace je předmětem dalšího jednání s ŘO

Odhad finančních alokací pro 
nástroj CLLD dle OP

Konkretizace alokace je předmětem dalších jednání s ŘO

OP Odhad dle ŘO v %  Odhad dle IN v %

IROP 8 0 – 8,0

OP ŽP 0,7 0 – 1,0

OP Z 3 0 – 3

PRV 5 0  – 5

2 role RAP:

1/ Nástroj pro řízení regionální politiky ČR s přímou vazbou na 
využití ESI fondů v regionech vznikající na partnerském principu

2/ Nástroj naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 

• V současné době MMR připravuje manuál přípravy RAP. Předpoklad 
zaslání ucelené verze do konce srpna

• Samotné RAP by měly vzniknout do konce listopadu tak, aby do 
konce roku 2014 mohl být vládě předložen Akční plán Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2014-2020, který bude mj. obsahovat 13 
(14) RAPů

• Vazba na strategie rozvoje jednotlivých krajů + další relevantní 
sektorové strategie na národní a krajské úrovni

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN (RAP) RAP – CO SE OD REGIONÁLNÍ ÚROVNĚ 
OČEKÁVÁ…

formulace aktivit RAP a jejich identifikace vůči programům ESI 
fondů a vůči SRR (v případě aktivit nefinancovaných z ESI fondů 
pouze vůči SRR)

předpokládaná finanční náročnost

plánované výsledky dle NČI, případně vlastních indikátorů

odhadovaný časový rámec

identifikace nositele

PODNĚTY, OTÁZKY?

teď nebo kdykoliv na 
frantisek.kubes@mmr.cz

Více informací naleznete na 
www.strukturalni-fondy.cz



Podpora v rámci Programu rozvoje 
venkova v období 2014-2020

Ministerstvo zemědělství

seminář České Budějovice 29.8.2014

PRV 2007- 2013  základní shrnutí

• Celková alokace 3 670 mil. EUR (4 osy)

• Vyhlášeno 21 kol příjmu žádostí

• Stav k 31. 7. 2014:
– Zazávazkováno cca 97 % alokace

– Proplaceno 88 % alokace

Program rozvoje venkova

období 2014 - 2020

PRV 2014 - 2020  účel, cíl, rozpočet

• Nástroj pro čerpání finančních prostředků v období 2014-2020
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

• Aplikace cílů a priorit SZP na potřeby ČR:

• Konkurenceschopnost zemědělství

• Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti
klimatu

• Vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí

Celkový rozpočet PRV (včetně ČR podílu) 3 042 mil. EUR

(kofinancování z EZFRV 75 %)

Distribuce alokace
• Aktuální rozdělení alokace PRV

3,8%

22,7%

64,6%

2,2% 5,0%
0,7%

1,0%
Transfer znalostí

Konkurenceschopnost

Přírodní zdroje

Dobré životní podmínky
zvířat

LEADER

Staré závazky PUZČ

Technická pomoc

Priority EU dle významu pro PRV

P 6 ‐ Podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských 

oblastech 

P 2 ‐ Zvýšení konkurenceschopnosti

P 4 ‐ Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů 
závislých na zemědělství a lesnictví

P 3 ‐ Podpora organizace potravinového řetězce a 
řízení rizik 

P 5 ‐ Podpora účinného využívání zdrojů

P
 1
 ‐
P
o
d
p
o
ra
 p
ře
d
áv
án

í z
n
al
o
st
í 

a 
in
o
va
cí
 v
 z
e
m
ě
d
ě
ls
tv
í,
 le
sn
ic
tv
í 



Metoda LEADER (resp. CLLD)

Z EZFRV mohou být financovány tyto oblasti SCLLD:

• Odborné vzdělávání a informační činnost (čl. 14)

• Investice do hmotného majetku (čl. 17 a), b))

• Lesnická infrastruktura (čl. 17c))

• Investice do nezemědělských činností (čl. 19 1. b))

• Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů (čl. 24)

• Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů
(čl. 25)

• Investice do lesních technologií a zpracování lesnických produktů a jejich
uvádění na trh (čl. 26)

• Spolupráce (čl. 35)

Program rozvoje venkova

Předpokládaný harmonogram výběru MAS

• 21. 5. 2014  byla schválena Metodika pro standardizaci

• konec července 2014  proběhly 3 semináře ke standardizaci

• do konce srpna se předpokládá schválení Metodického pokynu pro využití
integrovaných nástrojů

• 24. 11. 2014 - 22. 5. 2015  proběhne příjem žádostí o standardizaci MAS

• začátek roku 2015  předpokládá se schválení programů ze strany EK

• únor/březen 2015 - červen/červenec 2015  bude realizován příjem strategií
MAS

• leden/únor 2016  předpokládá se schválení strategií
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Přehled vybraných opatření, u kterých 
mohou být žadateli obce

* ANO, ale pouze pokud splní definici aktivního farmáře

Opatření  Může žádat obec? 

Lesnická infrastruktura (čl. 17 c)  ANO

Zalesňování a zakládání lesů (čl. 22)
‐ založení  porostu
‐ péče a náhrada

ANO
NE

Zavádění preventivních opatření v lesích (čl. 24 a) ANO

Obnova lesních porostů po kalamitách (čl. 24 d) ANO

Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů (čl. 25) ANO

Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh (čl. 26)
‐ Technika a technologie pro lesní hospodářství
‐ Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

ANO
NE

Agroenvironmentálně‐klimatické opatření (čl. 28) ANO

Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě (čl. 30) ANO

Přehled vybraných opatření, u kterých 
mohou být žadateli obce

Opatření  Může žádat obec? 

Platby pro oblasti s přírodními či jinými omezeními (čl. 31, 32) ANO

Lesnicko‐environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (čl. 34) ANO

Spolupráce  (čl. 35 d, h)
‐Podpora operačních skupin a projektů EIP
‐ Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 
‐ Sdílení zařízení a zdrojů
‐ Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů
‐ Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu 
energie a v průmyslových procesech

NE
NE
NE
ANO

ANO



Program rozvoje venkova 2014+



















Operační	program	Životní	prostředí	2014–2020	
(výběr z návrhu 6. verze programu – nyní byla dokončena konečná verze) 

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 je  

– ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky
– podpora efektivního využívání zdrojů,
– eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a
– zmírňování dopadů změny klimatu.

Na základě analýz dosavadního vývoje, současného stavu a trendů byly stanoveny následující 
priority 

• Priorita 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
• Priorita 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
• Priorita 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
• Priorita 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
• Priorita 5: Energetické úspory.

V širším měřítku je OP ŽP 2014–2020 zacílen na příspěvek k dosažení základních cílů strategie 
Evropa 2020 v oblasti životního prostředí, tedy na snižování emisí, zvyšování energetické účinnosti 
a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů a dále k dosažení cílů její stěžejní iniciativy 
Evropa účinněji využívající zdroje. 

OP ŽP 2014-2020 se opírá o základní principy, stanovené Smlouvou o fungování Evropské unie 
a směřuje k naplňování vybraných prioritních cílů 7. Akčního programu Evropské unie v oblasti 
životního prostředí:  

- chránit, zachovávat a zvětšovat přírodní bohatství EU 
- přeměnit EU v konkurenceschopné hospodářství účinně využívající zdroje 
- chránit občany EU před riziky ovlivňujícími jejich zdraví a životní podmínky 
- zlepšit znalostní a faktickou základnu v oblasti politiky životního prostředí 
- maximalizovat přínos právních předpisů na základě efektivní implementace 
- zajistit pro politiku v oblasti životního prostředí a klimatu 
- zlepšit začlenění problematiky životního prostředí a soudržnosti politik 
- posílit udržitelnost měst EU 
- zvýšit efektivnost EU při řešení mezinárodních problémů v oblasti životního prostředí 

a klimatu 

Podrobný strategický rámec OP ŽP 2014–2020 je určen Státní politikou životního prostředí ČR 
2012–2020, schválenou vládou ČR dne 9. 1. 2013, která stanovuje následující priority: 

- zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu 
- prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu 
- podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin 
- ochrana půdního a horninového prostředí 
- snižování emisí skleníkových plynů a dopadů na klimatické změny 
- snížení úrovně znečištění ovzduší 
- efektivní využívání obnovitelných zdrojů 
- ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny 



- zachování přírodních a krajinných hodnot 
- zlepšení kvality prostředí v sídlech 
- předcházení rizik 
- ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací 

 
 

Priorita 1: Zlepšování kvality vod a snížení rizika povodní 
 

Aktuální stav – Problémy 
 
Prioritou je dosažení cílů Směrnice 2000/60/ES o vodní politice a související legislativy, tedy 
dosažení dobrého stavu vod, popsaného ekologickým stavem (resp. Ekologickým potenciálem pro 
silně ovlivněné vodní útvary) a chemickým stavem. Dobrý stav vody lze dosáhnout opatřeními 
v rámci jednotlivých povodí, v nichž byly identifikovány významné problémy nakládání s vodami, 
zejména významné látkové zatížení vod, morfologické změny vodních toků a potencionální 
nedostatek vody. 
 
Další prioritou je dosažení cílů Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládnutí povodňových 
rizik, tedy omezení rizika nepříznivých dopadů povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní 
dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.  Z hodnocení vyplývá, že z hlediska ekologického 
a do určité míry také chemického stavu povrchových vod v ČR nebylo dosud v řadě vodních útvarů 
dosaženo dobrého stavu. 
 
Významným rizikem pro kvalitu povrchových i podzemních vod jsou kromě vypouštěného 
znečištění z bodových zdrojů také znečištění z plošných (difuzních) zdrojů a staré ekologické 
zátěže. 
 
Na území ČR se nachází množství nevyužívaných průzkumných vrtů, které nejsou zajištěny proti 
vniknutí cizorodých látek do podzemní vody a jejich odborné uzavírání je proto velmi žádoucí. 
Celkový počet vrtů je 360, stanovení priorit bude vycházet z plánů povodí.  
V současnosti představuje počet lidí zásobovaných nezávadnou pitnou vodou 93 % obyvatelstva. 
V blízké budoucnosti se očekává problém s kvalitou a kvantitou současných vodních zdrojů 
k zásobování obyvatelstva. 
 
V ČR je dále značný problém s vodním režimem krajiny, protože snížená retenční schopnost 
krajiny a urbanizace území podél vodního toku má významný vliv na vznik a průběh povodní, které 
se v poslední době často opakují. Podle Směrnice 2007/60/ES bylo vymezeno 298 oblastí 
s významným povodňovým rizikem. 
 
Strategický přístup 
 
Prioritní osa 1: Zlepšení kvality vod a snižování rizika povodní je formulována v souladu s Plánem 
na ochranu vodních zdrojů Evropy, který v rámci opatření doporučených k financování ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti zahrnuje: 
– opatření pro přirozené zadržování vody 
– opatření k maximalizaci opětovného využití vody 
– opatření k implementaci rámcové směrnice o vodě, směrnic o standardech kvality vod, 

prioritních látkách, dusičnanech, o čištění městských odpadních vod a o průmyslových emisích. 
 
 



Na národní úrovni je PO 1 formulována v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 
2012–2020, schválenou vládou ČR dne 9. 1. 2013, která stanovuje pro oblast ochrany vod 
následující cíle: 
 

- zajištění realizace Programů monitoringu povrchových a podzemních vod  
- dosažení dobrého ekologického stavu útvarů povrchových a podzemních vod 
- snižování ohrožení zemědělské a lesní půdy 
- zvýšení schopnosti přizpůsobení se změnám klimatu 
- obnovení vodního režimu krajiny 
- zajištění šetrného hospodaření s vodou 
- předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, sucha, eroze…).  

 
Příspěvek k řešení v rámci OP ŽP 2014–2020 
 
V zájmu příspěvku OP ŽP 2014–2020 k řešení výše specifikovaných problémů jsou v rámci PO 1 
navrženy následující specifické cíle: 
– SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komu-

nálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 
– SC 1.2: Snížit vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 
– SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
– SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
 
 
 

Priorita 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
 
Aktuální stav – Problémy 
Nevyhovující kvalita ovzduší je zásadním plošným problémem ČR. Dlouhodobě dochází 
k překračování limitních hodnot navzdory tomu, že regulované emisní zdroje znečišťování dodržují 
stanovené emisní limity a další technické požadavky na provoz v souladu s legislativou. Jde 
o překračování imisních limitů tzv. malých částic, NO2 a k překračování imisních limitů pro 
přízemní ozon. Místně byly překročeny také imisní limity pro arzén, nikl a benzen. Dochází rovněž 
k překračování limitních hodnot stanovených pro expozici obyvatelstva částicím PM2,5 v sídlech 
nad 100 000 obyvatel.  
 
Z analýzy vyplývají následující závěry: 
 

- v oblastech s nadlimitní roční koncentrací PM2,5  žilo téměř 5 % obyvatelstva na necelém 
1 % území 

- v oblastech s nadlimitními hodnotami 24 hodinových koncentrací PM10  žilo 29 % 
obyvatelstva na přibližně 8 % území 

- v oblastech s nadlimitní roční průměrnou koncentrací PM2,5  žilo 10 % obyvatel na téměř 
2 % území  

- na cca 5 % území republiky byl překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci 
BaP (1ng/m3), přičemž v těchto oblastech žilo přibližně 52 % obyvatel. Nejvyšší naměřená 
koncentrace překročila limit více než desetinásobně (Ostrava – Radvanice). 

 



Příspěvek k řešení v rámci OP ŽP 2014–2020 
 
V zájmu příspěvku OP ŽP 2014–2020 k řešení výše specifikovaných problémů jsou v rámci PO 2 
navrženy následující specifické cíle: 
 
– SC 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva 

nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, 
– SC 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva 

nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, 
– SC 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí 

a klimatu a ozónové vrstvy Země. 
 
 
 

Priorita 3: Odpady, ekologické zátěže a rizika 
 
Aktuální stav – Problémy 
Směrnice 2008/98/ES o odpadech definuje závaznou hierarchii nakládání s odpady, která je v ČR 
respektována v zákoně o odpadech a rovněž ve stávajícím Plánu odpadového hospodářství ČR. 
Strategické dokumenty požadují změnit orientaci nakládání s odpady směrem k tzv. cirkulační 
ekonomice, tedy využívat odpady jako zdroje surovin a inovativní řešení omezující vznik odpadů. 
Na skládky by mělo být ukládáno minimum odpadů. 
 
Z analýzy vyplývají následující problémy: 
 
– prevence vzniku odpadů 
– kapacita technologií umožňující vznik odpadů 
– materiálové využití odpadů 
– energetické využití odpadů 
– úroveň nakládání s odpady kategorie nebezpečný 
– podíl skládkování komunálních odpadů  
 
Příspěvek k řešení v rámci OP ŽP 2014–2020 
 
V zájmu příspěvku OP ŽP 2014–2020 k řešení výše uvedených problémů jsou v rámci PO 3 
navrženy následující specifické cíle: 
 
– SC 3.1: Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů 
– SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
– SC 3.3: Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky 
– SC 3.4: Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže 
– SC 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 



Priorita 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
 
Aktuální stav – Problémy 
ČR je kulturní krajinou, v níž je vlivem vývoje většina ekosystémů, resp. Stanovišť pozměněných a 
přeměněných. Stanoviště, která lze klasifikovat jako přírodní a která jsou zachována na 17 % 
rozlohy (polopřirozené travnaté porosty, lesní porosty s dochovanou přírodní skladbou, vodní a 
mokřadní stanoviště a další méně významné typy). Stav přírodních stanovišť je více méně 
nepříznivý (52 %). Nejzávažnější stav je u vodních stanovišť, kde pouze 6 % rozlohy lze 
identifikovat jako přírodní stanoviště. 
 
Nejzávažnějšími současnými problémy jsou: 
 
– snižování biodiverzity v souvislosti s nedostatečnou péčí o biologicky cenná území (ZCHÚ, 

Natura 2000, HNV), 
– ztráta a oslabování přirozených funkcí krajiny, zejména v souvislosti s narušením přirozeného 

vodního režimu, 
– nedostatečná kvalita prostředí v sídlech z hlediska ekosystémových funkcí. 
 
Příspěvek k řešení v rámci OP ŽP 2014–2020 
 
V zájmu příspěvku OP ŽP 2014–2020 k řešení uvedených problémů jsou v rámci PO 4 navrženy 
následující specifické cíle: 
 
– SC 4.1: Posílit biodiverzitu na majetku ČR, ve správě rezortních organizací MŽP 
– SC 4.2: Posílit biodiverzitu 
– SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 
– SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
 
 
 

Priorita 5: Energetické úspory 
 
Aktuální stav – Problémy 
Z analýzy současného stavu plynou následující problémy: 
– vysoká energetická náročnost tvorby HDP, 
– vysoká emisní náročnost tvorby HDP, 
– vysoká měrné emise skleníkových plynů na obyvatele, 
– vysoká energetická náročnost veřejných budov 
 
I přes pozitivní trend ČR nadále vykazuje jednu z nejvyšších hodnot energetické náročnosti v rámci 
EU. Nejvýznamnější potenciál úspor má v ČR sektor domácností (30,5 %), dále sektor průmyslu 
(24,5 %) a sektor dopravy 23,3 %). 
 
Příspěvek k řešení v rámci OP ŽP 2014–2020 
 
V zájmu příspěvku OP ŽP 2014–2020 k řešení uvedených problémů je v rámci PO 5 navržen 
následující specifický cíl: 
 
– SC 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie. 



Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) – zákon č. 229/2014 Sb.  
 

Ing. Petr Šulc, výkonný ředitel, Svaz průmyslu druhotných surovin ČR 
 

Zákon o odpadech dostal v říjnu 2014 již 41. Novelu, která nabývá účinnosti již 1. ledna 
2015. Nejvíce se obcí a jejich obyvatel dotkne změna §17 zákona o odpadech. Zákon přináší 
nové povinnosti obcím a jejich obyvatelům (fyzickým osobám bez oprávnění k podnikání) a 
částečně podnikatelským subjektům, které produkují odpady v obci a smluvně využívají pro 
odkládání odpadů její systém. Jedná se o povinnosti povinného zavedení odděleného sběru 
využitelných odpadů – papír, sklo, plasty a kovy1 (implementace čl. 11 odst. a) rámcové 
směrnice o odpadech) a tříděného sběru BRO (biologicky rozložitelného odpadu). K 
realizaci těchto povinností připravilo MŽP návrh vyhlášky, která je v listopadu 2014 v 
mezirezortním připomínkovém řízení a účinná bude také od 1.ledna 2015. 

Srovnávací tabulka povinností obce dle odst. 2, 3 a 5 nového znění §17 zákona o 
odpadech 

Povinnosti obcí dle § 17 zákona o odpadech: 
do 31. 12. 2014 od 1. 1. 2015 

(2) Obec může ve své samostatné působnosti 
stanovit obecně závaznou vyhláškou obce 
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
vznikajících na jejím katastrálním území včetně 
jejich biologicky rozložitelné složky a systému 
nakládání se stavebním odpadem. 

(2) Obec ve své samostatné působnosti stanoví 
obecně závaznou vyhláškou obce systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na jejím katastrálním území. 
Obecně závaznou vyhláškou může stanovit také 
systém nakládání se stavebními odpady 
produkovanými na jejím katastrálním území 
nepodnikajícími fyzickými osobami. 

Komentář: Nová právní úprava nedává obcím možnost, ale stanoví jim povinnost vydat obecně 
závaznou vyhlášku, kterou obec stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Volitelnou složkou pro 
úpravu v obecně závazné vyhlášce ponechal zákonodárce nadále stavební odpady.  

(3) Obec je povinna v souladu se zvláštními 
právními předpisy^24) určit místa, kam mohou 
fyzické osoby odkládat komunální odpad, který 
produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické 
osoby odkládat nebezpečné složky komunálního 
odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, 
zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k 
odkládání nebezpečných složek komunálního 
odpadu obec splní určením místa k 
soustřeďování nebezpečných složek 
komunálního odpadu ve stanovených termínech, 
minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním 
odvozu oprávněnou osobou.  Obec může tento 
systém v případě potřeby doplnit pravidelným 
mobilním svozem oprávněnou osobou. 

(3) Obec je povinna zajistit místa pro odkládání 
veškerého komunálního odpadu produkovaného 
fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím 
katastrálním území. Obec je povinna zajistit 
místa pro oddělené soustřeďování složek 
komunálního odpadu, minimálně 
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, 
kovů a biologicky rozložitelných odpadů. 
Ministerstvo může stanovit vyhláškou 
podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění 
odděleného soustřeďování složek komunálních 
odpadů. 

Komentář: Na rozdíl od právní úpravy, platné do konce roku 2014, která obcím ukládala povinnost 
zajistit místa pro soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu (na stabilních místech 
                                                            
1 Čl. 11 odst. Odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 
19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic  



nebo prostřednictvím mobilního sběru) a u ostatních složek komunálního odpadu měla obec 
povinnost pouze určit místa, je v nové právní úpravě obcím stanovena povinnost zajištění míst pro 
odkládání veškerého komunálního odpadu z činnosti obyvatel obce a prohloubena je dále o zajištění 
míst pro oddělené soustřeďování určených složek komunálního odpadu: nebezpečných odpadů, 
papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.  

Zavedení nových povinností na úseku třídění určených složek komunálního odpadu může mít v obci 
postupný náběh. Výhodou je, že v nové právní úpravě lze pro splnění povinnosti obce využít i 
zařízení oprávněných osob pro sběr a výkup odpadů (existující sběrny a výkupny druhotných 
surovin)  a pro BRO např. komunitní kompostárny2. To bude mít pozitivní dopad na veřejné 
rozpočty, neboť obce nebudou muset nově investovat do sběrné infrastruktury a nebudou jim vznikat 
další provozní náklady. Obce tedy nemusí pořizovat další kontejnery na kovy, ale mohou pro 
splnění povinnosti, na základě dohody s provozovatelem, využít sběrny a výkupny odpadů.  

Tento postup umožňuje i vyhláška, kterou k realizaci povinností MŽP vydá s účinností od 1.1.2015. 

(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat 
komunální odpad na místech k tomu určených  a  
ode  dne,  kdy  tak  obec  stanoví  obecně  
závaznou   vyhláškou,  komunální odpad 
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k 
využití a odstraňování podle systému 
stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v 
souladu s tímto zákonem a zvláštními právními 
předpisy^25) 

(5) Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou obce komunální 
odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu 
třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí 
určená, pokud s odpadem nenakládají nebo 
se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným 
tímto zákonem. 

Komentář: Změna jspočívá v definování povinnosti třídit a odkládat odpad v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou i pro původce odpadu, zapojené smluvně k využívání systému obce. Dále došlo 
ke zpřesnění možnosti pro občany nadále využívat zařízení oprávněných osob (např. sběrny, 
výkupny odpadů)3. 

 

Závěr: 

Stanovení povinností pro tříděný sběr papíru, kovu, plastu a skla a BRO je krokem 
k vyššímu využití odpadů jako druhotných surovin. K zavedení tříděného sběru však musí 
obce přistoupit s rozmyslem. Zákon nestanoví žádné limity, kterých musí obce dosáhnout. Je 
tedy nutné zavést tříděný sběr, pokud možno využít již to, co obec v této oblasti dosud 
realizuje. Například pro kovy není nutné budovat speciální infrastrukturu, protože obce 
mohou využít existence výkupen odpadů a jejich sběr od občanů obce mohou zahrnout 
do plnění povinnosti. Jedná se o racionální řešení, které na straně obcí nevyžaduje žádné 
investiční ani provozní náklady. Tento postup je v souladu s připravovanou vyhláškou MŽP. 
Pokud je obec zapojena do systému AOS EKOKOM, může kovy od občanů, odevzdané ve 
spolupracující výkupně, zahrnout do svého tříděného sběru a zvýšit odměny od AOS 
EKOKOM. 

V případě dotazů k realizaci zavedení tříděného sběru v obci prostřednictvím výkupen se 
můžete obrátit na Svaz průmyslu druhotných surovin obce@spds.cz a my Vám rádi 
pomůžeme nastavit řešení.  

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR je neziskový subjekt, jehož cílem je podpora 
rozšíření materiálového využití odpadů – druhotných surovin.  

                                                            
2 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, § 10a 
3 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, § 12 odst. 3 



 
Metodický  mater iá l  

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra  
 

Vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem  
_____________________________________________________________________ 
 
 

OBEC ……... 
 

Obecně závazná vyhláška 
obce …… 

č. ……/…….., 
 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce ………… 
 
 
Zastupitelstvo obce …. se na svém zasedání dne ……..  usnesením č. … usneslo vydat na 
základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 
území  obce ………., včetně nakládání se stavebním odpadem1). 

 
 

Čl. 2 
Třídění komunálního odpadu 

 
1)   Komunální odpad se třídí na: 
 
      Například 
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví, 
b) objemný odpad, 
c) nebezpečné složky komunálního odpadu, 
d) směsný odpad. 

 

                                                 
1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)    

 



2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle  
        odst. 1 písm. a), b), c). 

 
 

Čl. 3 
Shromažďování tříděného odpadu 

 
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 
 
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny …………. (zde vyjmenovat obcí určená 

stanoviště, kde tyto sběrné nádoby jsou umístěny nebo stanoviště lze vyjmenovat 
v příloze) ……. . 

 
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
 
a) papír, barva  …, 
b) nápojové kartony, barva … , 
c) sklo, barva  …, 
d) plasty, PET lahve, barva … 

 
 

Čl. 4 
Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu 

 
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován ……………. 

(minimálně dvakrát ročně) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných 
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace 
o sběru jsou zveřejňovány např. ………………. (na úřední desce obecního úřadu, 
výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase ……………….). 

 
1) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který 

je umístěn ……. …… 
 
 

Čl. 5 
Sběr a svoz objemného odpadu 

 
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 

umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ). 
 
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován ………………………. (např. dvakrát 

ročně) jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do 
zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou 
zveřejňovány např. ……………………….. (na úřední desce obecního úřadu, 
výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase ………………). 

 
3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn ……. …… 

 
 

Čl. 6 

                                                 
2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  
tranzitu odpadů (Katalog odpadů)    
 



Shromažďování směsného odpadu  
 

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými 
nádobami jsou 

a) typizované sběrné nádoby např. …………….(popelnice, kontejnery, igelitové pytle) 
určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, 

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro 
odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště 
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 

 
 

Čl. 7 
Nakládání se stavebním odpadem 

 
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 

komunálním. 
 
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem. 
 
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné ….(např. objednat obecní kontejner, který 

bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad)……. 
 

 
Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce  
č.…/…., …… (např. Obecně závazná vyhláška obce XXX č. 1/1999, o nakládání 
s komunálním a stavebním odpadem).  

 
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ……………… 
 
 
 
            Podpis                                                                                               Podpis 
    ……………….                                                                                  ..……………….      
 titul Jméno Příjmení                                                                          titul Jméno Příjmení 
      místostarosta                                                                                          starosta  
 
 
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………………… 
 
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..      



 
Metodický  mater iá l  

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra  
 

Vzory obecně závazných vyhlášek obce k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku dle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 

 
a) regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci 

 

Varianta A — vymezení veřejných prostranství, na nichž je provozování činnosti zakázáno 

 

OBEC ……... 
 

Obecně závazná vyhláška č. …/201., 
 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku   
na veřejných prostranstvích 

  
Zastupitelstvo obce ............. se na svém zasedání dne ................ usnesením č. .............. 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 
 

(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 
směřujících k ochraně před ......... (zabránit něčemu, zajistit něco, znemožnit něco, 
dosáhnout něčeho)............................................................................................................ 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci ..................................................................................................................................  

Poznámka: 
Výše uvedená ustanovení musí být konkretizována, specifikována a jasně formulována, aby 
byl zřejmý úmysl obce a důvod přijetí právní úpravy. Ustanovení by mohla by být dle 
konkrétní situace a potřeby úpravy formulována např. takto: 
 
(1) „Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 

směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních  
záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, 
vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, 
jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí 
jako územním samosprávným celkem.“ 

 



Čl. 2 
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 
 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je: 

a) ................. 

b) ................. 

c) ................. 

 

Čl. 3 
Zákaz činností na některých veřejných prostranstvích 

 
Činnosti uvedené v čl. 2 je zakázáno provádět na veřejných prostranstvích a v době 
vymezených v příloze této vyhlášky. 

 

Čl. 4 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ............. 201.. 

 

 

      Podpis        Podpis 

.............................      ................................... 

  Jméno Příjmení            Jméno Příjmení 

   místostarosta       starosta 

 

 

 

Příloha k Obecně závazná vyhláška č. …/201., zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku  na veřejných prostranstvích  
 
 
Přehled veřejných prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti, které by mohly narušit 
veřejný pořádek v obci a vymezení doby, ve které jsou tyto činnosti zakázány. 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 



 

Varianta B — vymezení veřejných prostranství, na nichž je provozování činnosti povoleno 

 

OBEC........ 
 

Obecně závazná vyhláška č .../.... 
 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích 

 

Zastupitelstvo obce ..............se na svém zasedání dne ..............usnesením č.................. 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 
 

(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 
směřujících k ochraně před ................. (zabránit něčemu, zajistit něco, znemožnit něco, 
dosáhnout něčeho)............................................................................................................ 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci ..................................................................................................................................  

Poznámka: 
Výše uvedená ustanovení musí být konkretizována, specifikována a jasně formulována, aby 
byl zřejmý úmysl obce a důvod přijetí právní úpravy. Ustanovení by mohla by být dle 
konkrétní situace a potřeby úpravy formulována např. takto: 
 
(1) „Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 

směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních  
záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, 
vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, 
jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí 
jako územním samosprávným celkem.“ 

 
Čl. 2 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je: 

a) ................. 

b) ................. 

 

 



Čl. 3 
Místa a čas pro konání vymezených činností 

 
Činnosti uvedené v Čl. 2 je možno vykonávat pouze na veřejných prostranstvích a v době 
vymezených v příloze této vyhlášky. 

 

Čl. 4 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem .......... 201.. 

 

 

Podpis        Podpis 

  ................................      .................................. 

      Jméno Příjmení          Jméno Příjmení 

        místostarosta       starosta 

 

 

 

Příloha k Obecně závazná vyhláška č. …/201., zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku  na veřejných prostranstvích  
 

Veřejná prostranství a doba povoleného výkonu činností podle této vyhlášky:  

 

a) ulice v ...... době od ... do ... 

b) náměstí ... v době od ... do .... 

c) pozemek parc. č. ..... v době od ... do ... 

d) ... ... 

e) ... ... 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 



 

b) regulace prostituce 

 

Varianta A — vymezení veřejných prostranství, na nichž je provozování prostituce zakázáno 

 

OBEC ....... 

Obecně závazná vyhláška č. ... /... 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí     
a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích 

 

Zastupitelstvo obce ............... se na svém zasedání dne ............ usnesením č. .......... 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 
 

Čl. 1 
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

 
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 

směřujících k ochraně před nabízením, sjednáváním, provozováním a využíváním 
sexuálních služeb, zabezpečení místních  záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné 
soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci          
a vytváření estetického vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku, hodnot, 
které jsou chráněny obcí jako územním samosprávným celkem. 

 
Čl. 2 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je nabízení, sjednávání, provozování a využívání 
sexuálních služeb.  

Čl. 3 
Zákaz činností na některých veřejných prostranstvích 

 
Činnosti uvedené v Čl. 2 je zakázáno provádět na veřejných prostranstvích a v době 
vymezených v příloze této  vyhlášky. 

 

 

 

 

 

 



Čl. 4 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 201.. 

 

 

 

Podpis        Podpis 

 ...............................      ...................................   

    Jméno Příjmení           Jméno Příjmení 

     místostarosta       starosta 

 

 

 

 

Příloha k Obecně závazné vyhlášce č. ... /... k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb na veřejných 
prostranstvích  

 

Přehled veřejných prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti, které by mohly narušit 
veřejný pořádek v obci: 

a) ulice v ...... době od ... do ... 

b) pozemek parc. č. ..... v době od ... do ... 

c) ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 



 

Varianta B — vymezení veřejných prostranství, na nichž je provozování prostituce povoleno 

 

OBEC . . . 
 

Obecně závazná vyhláška č. .../... 
 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a 
využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích 

 

Zastupitelstvo obce .............. se na svém zasedání dne ................. usnesením                       
č. ............usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

 
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 

směřujících k ochraně před nabízením, sjednáváním, provozováním a využíváním 
sexuálních služeb, zabezpečení místních  záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné 
soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci          
a vytváření estetického vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku, hodnot, 
které jsou chráněny obcí jako územním samosprávným celkem. 

 
Čl. 2 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je nabízení, sjednávání, provozování a využívání 
sexuálních služeb.  

 

Čl. 3 
Místa a čas pro konání vymezených činností 

 
Činnosti uvedené v Čl. 2 je možno vykonávat pouze na veřejných prostranstvích a v době  
vymezených v příloze této vyhlášky. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čl. 4 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 201.. 

 

Podpis         Podpis 

    ..............................       ............................... 

     Jméno Příjmení           Jméno Příjmení 

        místostarosta          starosta 

 

 

 

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ........ 

 

Veřejná prostranství a doba povoleného výkonu činností podle této vyhlášky: 

a) ulice .........v době od ... do....... 

b) náměstí ... v době od ... do ........ 

c) pozemek parc. č. ....... v době od ... do..... 

d) ... .... 

e) .... ... 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 



 

Varianta C — zákaz provozování prostituce na všech veřejných prostranstvích 

 

OBEC ...... 
Obecně závazná vyhláška  č. ..../..... 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití 
sexuálních služeb na veřejných prostranstvích 

 

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne ............ usnesením ............ č. ... usneslo 
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona               
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

 
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 

směřujících k ochraně před nabízením, sjednáváním, provozováním a využívání 
sexuálních služeb, zabezpečení místních  záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné 
soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci          
a vytváření estetického vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku, hodnot, 
které jsou chráněny obcí jako územním samosprávným celkem. 

 

Čl. 2 
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 
 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je nabízení, sjednávání, provozování a využívání 
sexuálních služeb.  

 
ČI. 3 

Zákaz činností na některých veřejných prostranstvích 
 

Činnosti uvedené v Čl. 2 je zakázáno provádět na všech veřejných prostranstvích, která se 
nacházejí v zastavěném území1 obce ............ 

 

 

 

Čl. 4 

                                                 
1 § 189 odst. 1, § 2 odst. 1 písm. d), § 58 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hranice současně zastavěného území obce jsou vyznačeny v .............        
č. .../...... ‚ o závazných částech územního plánu obce, ve znění pozdějších předpisů. 



Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 201.. 

 

Podpis         Podpis 

   .............................          ............................... 

     Jméno Příjmení            Jméno Příjmení 

       místostarosta        starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 



 

 

c) regulace žebrání 

OBEC .......... 
Obecně závazná vyhláška č. ....../..... 

o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná 
prostranství, na nichž se zakazuje žebrání 

Zastupitelstvo obce......................se na svém zasedání dne .................usnesením č. ... 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 
 

(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 
směřujících k ochraně před žebráním, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který 
umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro 
život v obci a vytváření estetického vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku, hodnot, 
které jsou chráněny obcí jako územním samosprávným celkem. 

 
Čl. 2 

Zákaz žebrání 
 

Na území obce se zakazuje žebrání na níže uvedených veřejných prostranstvích21): 

Příkladmo: (možno i přílohou) 

a) U mateřských, základních, středních, vysokých a základních uměleckých škol             
a v okruhu ......m od nich; 

b) U hřbitovů, kostelů a synagogy v okruhu ....m od nich; 

c) U obchodních domů, restaurací, kulturních zařízení (uvést vždy konkrétně  
a poznatelně), dětských hřišť, sportovišť a jejich součástí v okruhu .... m od nich; 

d) Na veřejných prostranstvích: 

1. náměstí........ 

2. ulice ............ 

3. park .......... 

4. ostatní plocha p.p.č............... 

 

 

 

                                                 
2 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 



 

Čl. 3 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. . . ./201.. ze dne o ... (uvede se přesný název 
zrušované obecně závazné vyhlášky) ze dne .................... 

 

Čl. 4 
Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ...........201.. 

 

Podpis        Podpis 

  ...............................         .............................. 

    Jméno Příjmení            Jméno Příjmení 

       místostarosta       starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 

Sňato z úřední desky: 



 

d) regulace rušení nočního klidu a hlučných činností 

 

OBEC ......... 
Obecně závazná vyhláška  

ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

 

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne ..................... usnesením č. ........  usneslo 
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 
 

 
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 

směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních  
záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, 
vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, 
jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí 
jako územním samosprávným celkem. 

 
Čl. 2 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je: 

a) rušení nočního klidu, 

b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. 

 

Čl. 3 
Omezení činností 

 
(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen 

zachovat klid a omezit hlučné projevy. 

(2) Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu              
v době ...(obec stanoví přiměřenou dobu, např. od 20:00 do 8:00) veškerých prací 
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, 
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. 

 
 
 
 



 
 
 

Čl. 4 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ............. 201.. 

 

Podpis         Podpis 

  ................................       ................................. 

     Jméno Příjmení             Jméno Příjmení 

       místostarosta        starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 



 

e) regulace užívání zábavné pyrotechniky 

 

Varianta A 

OBEC. . . . . . 
Obecně závazná vyhláška č. ...../..... 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, 
kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 

 

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne usnesením č. usneslo vydat na základě 
ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

 
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 

směřujících k ochraně před ................. (zabránit něčemu, zajistit něco, znemožnit něco, 
dosáhnout něčeho)............................................................................................................ 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci ..................................................................................................................................  

Poznámka: 
Výše uvedená ustanovení by mohla být dle konkrétní situace formulována např. takto: 
(1) „Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 

směřujících k ochraně před hlukem, znečištěním a záblesky, které způsobuje užívání 
zábavní pyrotechniky, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje 
pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život 
v obci a vytváření estetického vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, 
jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí 
jako územním samosprávným celkem.“ 

 
Čl. 2 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je užívání zábavní pyrotechniky, ………………...... 

 

 

 

 

 

 



Čl.3 
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 
 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je: 

a) užívání a provozování zábavní pyrotechniky,  

b) provádění pyrotechnických efektů, 

c) odpalování ohňostrojů, 

d) ... 

Čl. 4 
Vymezení veřejných prostranství a času pro konání určených činností 

 
(1) Činnost uvedenou v čl. 3 písmeno .., a dále …. je možno vykonávat pouze mimo veřejná 

prostranství nacházející se v …………(např. památkové zóně3 města).  

(2) Rada obce může svým usnesením udělit výjimku místa konání na základě žádosti. 

(3) Žádost musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, identifikační 
číslo nebo číslo rodné (pouze jedná-li se o fyzickou osobu podnikající pod rodným 
číslem) 

b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání, 

c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, 

d) počet členů pořadatelské služby (člen pořadatelské služby musí být přítomen 
v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“).  

 

Čl. 5 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ........ 201.. 

 

Podpis        Podpis 

       ...............................            ................................. 

          Jméno Příjmení        Jméno Příjmení 

místostarosta              starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

                                                 
3 Vyhláška Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za 
památkové zóny, ve znění pozdějších předpisů 

 



 

Varianta B 

OBEC.... 
 

Obecně závazná vyhláška č. ... / ... 
 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky  

 

Zastupitelstvo obce............... se na svém zasedání dne ............... usnesením č. ............ 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky 

 
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 

směřujících k ochraně před ................. (zabránit něčemu, zajistit něco, znemožnit něco, 
dosáhnout něčeho)............................................................................................................ 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci ..................................................................................................................................  

Poznámka: 
Výše uvedená ustanovení by mohla být dle konkrétní situace formulována např. takto: 
(1) „Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření 

směřujících k ochraně před hlukem, znečištěním a záblesky, které způsobuje užívání 
zábavní pyrotechniky, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje 
pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život 
v obci a vytváření estetického vzhledu obce. 

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek 
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, 
jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí 
jako územním samosprávným celkem.“ 

 
Čl. 2 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 
 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je užívání zábavní pyrotechniky, ………………...... 

 
Čl. 3 

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 

 
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je: 

a) užívání a provozování zábavní pyrotechniky,  



b) provádění pyrotechnických efektů, 

c) odpalování ohňostrojů, 

d) ... 

Čl. 4 
Vymezení veřejných prostranství a času pro konání určených činností 

 
1) Činnost uvedenou v čl. 3 písmeno a) je možno vykonávat pouze ..... (přesné označení 

místa, např. v okruhu ... m od budovy ...............) .. ..‚ a to v době od ... do ... hodin. 

2) Činnost uvedenou v čl. 3 písmeno b) je možno vykonávat pouze ...... (přesné označení 
místa, např. v okruhu ... m od budovy......) ... a ... (přesné označení místa)..... ‚ a to              
v době od ... do ... hodin. 

3) Činnost uvedenou v čl. 3 písmeno c) je možno vykonávat pouze ..... (přesné označení 
místa, např. ....m  od budovy ..............) .....a ... (přesné označení místa)....  a to v době od 
... do ... hodin. 

Čl. 5 
Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství 

 
(1) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno b) je zakázáno provádět: 

a) .......... (např. na plochách veřejné zeleně v parku v ul. ...... a v parku v ul. ................. ), 

b) .......... (např. na ploše náměstí................ ‚ náměstí................ ), 

c) ...........(např. na prostranství u kostela, které je ohraničeno zdmi domů č.p........, 
č.p.......... a č.p. ......... v ulici.......... a ............ ). 

(2) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno e) je zakázáno vykonávat na veřejných prostranstvích 
nacházející se v památkové zóně obce (města). 

(3) Veřejná prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 až 3, jsou 
graficky znázorněna v přílohách č. 1 až ....... této vyhlášky. 

 

Čl. 6 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 201. 

 

Podpis         Podpis 

   .................................      ................................. 

       Jméno Příjmení            Jméno Příjmení 

místostarosta        starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 



Internet v obcích a pro obce 

Míra rozšíření internetu je jedním z celosvětově uznávaných ukazatelů výše životní úrovně 
obyvatelstva. Internet je bránou k informacím, prostředkem, jak pracovat na dálku, a často i 
prostředkem vlastní práce. Česká republika je v rozšíření internetu hluboce pod průměrem 
EU25 a se svými 29 % domácností využívajících internet se řadí mezi Maďarsko a Slovensko. 
Proč tomu tak je? Máme málo příležitostí přístupu k internetu? Mají jej snad budovat obce?

Trocha statistiky 
Podle statistik ČSÚ mělo v loňském roce internet k dispozici 26,7 % domácností, což je o 7,3 % 
více než v roce 2005. V rozšíření internetu je v čele s 36,7 % Praha a na opačném konci se pak 
nalézá Ústecký (19,3 %) a Zlínský kraj (19,2 %). Většina uživatelů stále ještě využívá dial-up přes 
analogovou (35 %) nebo ISDN (7 %) linku. Na druhé příčce pak  stojí s 19 % kabelové televize 
a v těsném závěsu za nimi WiFi (18 %). ADSL využívá 14 % domácností, 5 % domácností má 
vysokorychlostní mobilní připojení a 4 % pak pomalé mobilní připojení. Mnohem zajímavější jsou 
však tato čísla v evropském kontextu. Podle statistik Eurostatu, OECD a národních statistických 
úřadů si ČR stojí poměrně špatně. Hůř už dopadlo jen Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Slovensko. 
V čele naopak z členských států EU stojí Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Lucembursko a Německo. 
Zajímavé je však srovnat si rozšíření internetu ve velkých městech a na vesnicích. Poměrně tragická 
je situace ČR i při srovnání zastoupení vysokorychlostního internetu (tj. internetu s přenosovou 
rychlostí směrem k uživateli aspoň 256 kbps). Zde se sice dostáváme i před země, jako je Irsko, 
Itálie či Německo, ale ani tak nedosahujeme na úroveň průměru EU15 či EU25. Naopak poměrně 
nadějně si zde stojí evropský nováček – Bulharsko, kde sice internet příliš rozšířený není, ale za to 
73 % přípojek je tvořeno vysokorychlostním internetem, přičemž 60 % domácností připojených 
k internetu obstarávají kabelové televize.

Jak se připojit	
Česká republika trpí v zásadě dvěma problémy – nízkým zastoupením domácností připojených 
k internetu a vysokým zastoupením internetu s nízkými přenosovými rychlostmi. To, čím ale určitě 
netrpí, je nedostatek možností připojení k internetu, a to ani v malých obcích, o čemž ostatně 
vypovídají výše uvedené statistické údaje. Jak se tedy dá v dnešní době připojovat k internetu?

Dial-up 
Tzv. dial-up využívá k datovým přenosům klasickou popřípadě digitální (ISDN) linku. Přenos je 
realizován pomalou rychlostí a uživatel platí za čas strávený na internetu. Toto připojení je 
dostupné všem, kteří mají k dispozici pevnou telefonní linku. Tento způsob připojení však patří 
mezi jedny z nejdražších, a to díky tomu, že je nutné jednak platit měsíční poplatek za pevnou 
telefonní linku a jednak i poměrně vysoké částky za připojení (byť se přičítají po malých částkách 
za každou jednu minutu připojení).

Kabelová TV	
Kabelová televize nabízí pro datové služby téměř ideální podmínky. I cenová nabídka je v ČR (ve 
srovnání s alternativami) velice výhodná. Jedinou nevýhodou této alternativy je stále poměrně nízké 
rozšíření kabelové televize jako takové. Navíc ne každý poskytovatel v každé lokalitě nabízí také 
připojení k internetu. Kabelovou televizí jsou navíc zpravidla pokryta jen větší města.

WiFi 
WiFi se stalo doménou jak malých obcí, tak velkých měst jako Praha. Samotná technologie nikdy 
nebyla pro účely komerčního poskytování přístupu k internetu určena. Primárně byla cílena pro 



využití uvnitř budov pro budování bezdrátových lokálních sítí, s čímž souvisejí také některé 
problémy, které WiFi má. Tím klíčovým je využívání bezlicenčního pásma 2,4 GHz a nově také 
5 GHz. To bohužel znamená, že pokud se vyskytne více WiFi sítí ve stejné oblasti, že se navzájem 
mohou rušit, a to až do té úrovně, že daná síť nebude v praxi použitelná. Legislativa sice na tyto 
případy pamatuje s tím, že v takovém případě se mají provozovatelé těchto sítí řídit pravidlem „kdo 
dřív přijde, ten dřív mele,“ nicméně spolehnout se na to nelze. Dalším kamenem úrazu bývá kvalita 
některých poskytovatelů WiFi připojení, kteří často využívají levnou, nezálohovanou infrastrukturu, 
často s neadekvátním připojením do internetu. Protistranu pak tvoří seriózní WiFi poskytovatelé 
s kvalitními páteřními spoji, infrastrukturou i technickou podporou dostupnou 24 hodin denně. 

ADSL 
Technologie ADSL přináší vysokorychlostní datové přenosy do stávající telefonní sítě. I když 
využívá stávajících telefonních linek, tak používá jiné frekvenční pásmo, takže je možné zároveň 
telefonovat a přenášet data přes ADSL. Nevýhodou ADSL je to, že maximální teoretická dostupná 
rychlost směrem k uživateli, která je 8 Mbps u ADSL a 24 Mbps u novější varianty ADSL2+ je 
dostupná jen relativně blízko od telefonní ústředny. S rostoucí vzdáleností klesá i dostupná rychlost. 
To má za následek, že u malého procenta telefonních linek je dostupná jen velmi nízká rychlost, 
anebo není ADSL dostupné vůbec. Až na tyto výjimky je však ADSL dostupné na všech 
telefonních linkách ve městech i na vesnicích.

CDMA	
CDMA, konkrétně jeho poslední varianta CDMA2000 1xEV-DO je technologií pro tzv. mobilní 
sítě 3. generace neboli mobilní sítě umožňující rychlé datové přenosy. Zástupce této technologie 
najdeme v ČR hned dva – síť O2 pokrývající přes 80 % populace a čítající přes 100 tisíc zákazníků 
a nově také modernější variantu této technologie od operátora Ufon, který však své pokrytí zatím 
stále buduje.

UMTS 
Sítě UMTS jsou další z technologií pro sítě 3. generace. Existují zde dvě varianty lišící se metodou 
řešení duplexního režimu a v ČR najdeme oba dva typy a oba dostupné v té nejnovější verzi. Jednu 
síť provozuje O2 v Praze a Brně a druhou, pro data více využívanou, provozuje T-Mobile pod 
názvem Internet 4G v 97 českých městech a jejich okolí. Třetí síť pak přibude od počátku ledna 
v režii Vodafone.

EDGE 
Technologie EDGE patří mezi zástupce mobilních sítí tzv. 2,5 generace, které nabízejí relativně 
rychlé datové přenosy, avšak již pod hranicí tzv. broadbandu. U EDGE se jedná konkrétně o datové 
přenosy s rychlostí směrem k uživateli maximálně 236,8 kbps. EDGE u nás propaguje zejména 
T-Mobile, který jej nabízí ve více jak 1000 obcích v ČR. Druhým v oblasti pokrytí je pak Vodafone, 
který pokrývá 37 největších měst ČR. O2 nabízí EDGE spíše ojediněle.

GPRS 
GPRS je de facto starší a pomalejší varianta EDGE: Je k dispozici u všech tří mobilních operátorů 
všude, kde je k dispozici signál jejich sítě, a nabízí přenosové rychlosti až 85,6 kbps (u T-Mobile 
a v oblastech pokrytých EDGE u O2 a Vodafone) a 53,2 kbps (u O2 a Vodafone).

Motorola CANOPY 
Poměrně zajímavou technologii nabízející bezdrátové (nemobilní) vysokorychlostní připojení 
k internetu je Motorola CANOPY, kterou provozují České radiokomunikace v řadě měst a obcí, 
a to včetně malých obcí. Tato technologie nabízí připojení rychlostí až 1 Mbps (směrem k uživateli) 
a kromě připojení k internetu nabízí také bezdrátovou telefonní linku.



Konektivita pro obce a firmy 
Co je vhodné pro občany, není často již vhodné pro obce a firmy. Ty totiž potřebují často přenášet 
poměrně velké objemy dat a mají často hodně uživatelů, takže vyžadují vyšší přenosové rychlosti 
než běžní domácí uživatelé. Zejména pro obce pak může být dostupnost kvalitní konektivity do 
internetu klíčová, neboť žádná firma se v dnešní době bez něčeho podobného neobejde.

Kvalitní internetová konektivita 
v obci je tak podobnou nezbytností jako přítomnost elektřiny, vodovodu a kanalizace. A jaké 
technologie jsou tedy pro obce a firmy k dispozici? To je silně závislé na lokalitě. Nicméně některé 
z těchto technologií si zde alespoň ve stručnosti představíme.

PDH 
Technologie PDH je jednou z nejčastěji využívaných variant pro připojování firem i veřejných 
institucí k telekomunikačním sítím. Výhodou je, že tato technologie je k dispozici za relativně 
přijatelných cenových podmínek, a to i v bezdrátové formě. Nabízí různé přenosové rychlosti, podle 
stupně hierarchie, do kterého přípojka spadá. Základním stupněm je s rychlostí 2048 kbps. Často je 
možné setkat se také s druhým stupněm E2 s rychlostí 8448 kbps a v praxi je limitem E3 s rychlostí 
34368 kbps. Připojení pomocí PDH je dostupné prakticky kdekoliv, vyjma odlehlejších oblastí 
s členitým terénem a absencí telekomunikační infrastruktury.

ATM 
V dnešní době již ne tolik rozšířená technologie nabízí připojení rychlostmi 155 Mbps nebo méně 
často 622 Mbps. Tuto technologii využívali zejména telekomunikační operátoři v páteřních sítích. 
V současné době je ATM však i nadále nabízeno jako možnost pro připojení zákazníka k datové síti 
operátora. Infrastruktura pro ATM je sice poměrně drahá, ale její cena je nižší než v případě SDH.

SDH 
Technologie SDH využívá zejména optických vláken a pro nejnižší z rychlostí pak i metalických 
kabelů. Její přenosové rychlosti čítají poměrně široké spektrum od STM-1 s rychlostí 155 Mbps po 
násobky STM-64 s rychlostí 9,6 Gbps. Jedná se o hojně rozšířenou technologii používanou 
telekomunikačními operátory v páteřních sítích. Tato technologie je dostupná jak u významných 
telekomunikačních uzlů, tak na každém nádraží, a to díky společnosti ČD-Telematika, ale také 
u řady trafostanic, díky společnosti ČEZnet. Často je dostupná i u telefonních ústředen O2 a fixních 
telekomunikačních operátorů. Nevýhodou je, že infrastruktura pro SDH je poměrně drahá. Výhodou 
je naopak to, že k SDH sítím se lze připojovat pomocí PDH, ATM i Ethernetu.

Ethernet 
Velice častým a zejména žádaným rozhraním pro rychlé připojení k internetu je Ethernet, který 
v dnešní době dosahuje rychlosti až 10 Gbps, avšak běžně je nabízen zatím pouze v 1 Gbps 
variantě, avšak dostupné i na metalickém vedení a s velice levnými síťovými prvky. Standard 
Ethernet se běžně využívá v lokální sítích i sítích velkého rozsahu. Rozhraním pro 1 Gbps Ethernet 
disponuje každý počítač či notebook a síťové prvky i kabeláž pro tuto technologii jsou řádově 
levnější než všechny ostatní alternativy. 

WiMAX 
Technologie, o které se hovořilo jako o nástupci WiFi, se nakonec zejména díky pořizovací ceně 
jednotlivých komponent příliš nerozšířila. Nicméně i tak se v České republice používá, zejména 
u alternativních operátorů, pro přístupové sítě a připojování velkých zákazníků rychlostmi 
srovnatelnými s technologií PDH. WiMAX však v některých případech vychází dráž než PDH, 
a tak je jeho nasazení prozatím jen velice omezené. 



Obecní WiFi ano, či ne 
Když je řeč o možnostech připojení firem, průmyslových zón a obecních úřadů k internetu a když je 
zjevné, že ČR v oblasti rozšíření internetu významně zaostává i oproti průměru evropské 
pětadvacítky, přicházejí někteří regionální politici smyšlenkou zavádění obecního WiFi připojení 
distribuovaného zdarma. Zkusme se tedy podívat na to, co takováto myšlenka obnáší v praxi.

Konektivita do internetu 
Významnou fixní položkou v rozpočtu bude určitě měsíční platba za konektivitu do internetu 
realizovanou prostřednictvím některé z výše uvedených technologií. WiFi provider, ať již je to obec 
nebo seriózní soukromá firma (tj. firma, která nevyužívá ilegálně k připojení nevhodné a pomalé 
ADSL či kabelové TV), vlastně dělá pouze to, že zprostředkovává infrastrukturu 
telekomunikačního operátora. Přistupuje však přímo k páteřní síti nebo její části, kde si nakoupí 
určitou přenosovou kapacitu, kterou dále redistribuuje mezi své uživatele. Tím pádem je WiFi 
provider také tím, kdo musí obvykle investovat do drahých telekomunikačních rozhraní mezi 
páteřní a přístupovou sítí.

Vlastní infrastruktura 
Tím se dostáváme také ke druhé, tentokrát investiční položce na straně výdajů. WiFi provider si 
totiž musí zajistit přenosovou trasu od telekomunikačního operátora ke svým zákazníkům 
a investovat také do tzv. hotspotů neboli přístupových bodů WiFi sítě. Těch musí koupit tolik, kolik 
je potřeba pro pokrytí daného území, a musí také investovat do spojení mezi nimi. Někteří WiFi 
provideři pak z provozních důvodů volí metodu, kdy v rámci domu s více bytovými jednotkami 
realizují klasickou Ethernetovou síť, kterou pak propojí se zbytkem své infrastruktury v jediném 
bodě p řes jednu směrovou (a tudíž méně náchylnou na okolní rušení) anténu. Technická podpora 
Jak bylo řečeno výše, WiFi je  technologie pro komerční poskytování internetu nezamýšlená 
a naprosto nevhodná. To přináší ovšem i náklady v podobě nutnosti zajištění technické podpory 
a také investic do pravidelných obměn porouchaného hardware. Rozhodně nelze počítat s tím, že 
jednou postavená síť bude sama a bez problémů fungovat. Budou se muset řešit problémy 
s rušením, problémy s výpadky způsobenými klimatickými faktory, eventuální krádeže antén apod. 
a také potíže uživatelů a způsobené uživateli. V neposlední řadě je také nutné obsluhovat 
a kontrolovat infrastrukturu celé sítě, kterou WiFi provider musí vybudovat.

Mají obce suplovat komerční sféru? 
Při diskuzích o obecním WiFi a stavu rozvoje internetu v ČR se často hovoří o tom, zda by měly 
obce nabídnout svým občanům internet zdarma, či nikoliv. Připojení k internetu placené ze státních 
či obecních peněz je přitom k dispozici již v každé škole i knihovně. Navíc, s koncepcí eGon se 
dostane i na obecní úřady. Otázka tedy již nestojí, zda nabídnout občanům přístup k internetu kvůli 
možnosti využít elektronické komunikace s úřady. To už mohou nyní. Otázka stojí čistě na bázi, zda 
za účelem většího rozvoje internetu nabídnout občanům internet „zdarma“, tj. z peněz bohatších 
občanů, kteří odvádějí větší peníze na daních, ze kterých by pak byl internet pro chudší občany 
financován. Bohatší občané přitom zcela jistě zůstanou u komerčních služeb, které nabízejí 
nesrovnatelně lepší parametry a minimálně v podobě ADSL jsou k dispozici de facto v každé obci. 
WiFi tak může být pouze službou chudším občanům, kteří ale zase nemusí mít nutně doma počítač, 
neboť podle údajů ČSÚ má doma počítač pouze 36 % domácností, přičemž 26,7 % domácností je 
již připojeno k internetu. Existuje tedy jen 9,3 % domácností, které mají počítač a nemají internet.

Navíc provozování WiFi sítě p řipojené k internetu s sebou nese řadu další rizik, zejména rizika 
zneužití WiFi sítě pro šíření dětské pornografie, ilegálního software, rozesílání nevyžádané pošty 
a škodlivého software (virů apod.), zneužití infrastruktury pro hackerské útoky apod. Všem těmto 
rizikům jsou profesionální ISP připraveni čelit a mají k tomu příslušné vybavení, zaměstnance 
apod. Je tedy otázkou, zda není vhodnější podpořit rozvoj internetu jinými nástroji, například 
dotacemi v podobném systému, jako jsou příspěvky na bydlení apod.



Slovenská republika vyřešila podobné dilema právě tím, že dává určitým skupinám občanů státní 
dotaci na připojení k internetu, a to prostřednictvím libovolné telekomunikační firmy, která splňuje 
určité podmínky stanovené státem. Vynaložené prostředky tak lze jasně kontrolovat a veškeré 
výdaje a rizika začínají a končí s vydáním dotace danému občanovi. Odpovědnost za to, co daný 
uživatel dále dělá na internetu, nese pouze jen sám uživatel (a částečně daný telekomunikační 
operátor), odpovědnost za technickou podporu, provoz, technické parametry služby atd. pak nese 
telekomunikační operátor. Slovenská cesta přitom na rozdíl od eventuálního poskytování obecního 
WiFi nenaráží ani na rizika spojená s právními normami EU (konkrétně článkem 87 Smlouvy 
o založení Evropského společenství) ohledně využívání veřejné podpory.
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