
UNIVERSITA KARLOVA 
 
 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
 
 

INSTITUT POLITOLOGICKÝCH STUDIÍ 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
 

Svaz měst a obcí České republiky a jeho vliv na 
politický systém ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Jiří Paulů 
 

Konzultant : PhDr. Petr Jüptner PhD. 
 

Praha 2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

 

Čestně prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně, uvedl v ní všechny zdroje, s nimiž 

jsem pracoval a v textu řádně vyznačil jejich použití. 

 

Za cenné připomínky k práci děkuji zejména vedoucímu práce Petru Jüptnerovi, a dále Radce 

Soukupové a Václavu Hartmanovi. 

 

V Praze dne 25.5.2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT: 

 

PAULŮ, JIŘÍ : Svaz měst a obcí české republiky a jeho vliv na politický systém ČR, Praha 

2007, Diplomová práce 

 

     SMOČR je nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob, členy 

svazu jsou obce a města. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci a 

podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v připomínkovém řízení v 

oblastech týkajících se kompetencí měst a obcí.  

 

     Prosazováním svých zájmů se SMOČR snaží akcentovat zájmy obcí a princip subsidiarity. 

Činnost svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se jako 

delegovaní členové orgánů SMOČR věnují obecným problémům samosprávy. 

Proklamovaným cílem svazu je i legitimní lobbying. 

 

     Práce se dotýká i spolupráce SMOČR s obdobnými partnerskými svazy v jiných zemích a 

jeho vlivu jako partnerské organizace institucí EU. 
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ABSTRACT: 

 

PAULŮ, JIŘÍ : Union of towns and municipalities of the Czech republic and its influence on 

political system of CR, Prague 2007, Diploma paper 

 

     SMOČR (Union of town and municipalities of the Czech republic) of is a non-

governmental organization, founded as a interest group of corporate bodies, members of 

Union are municipalities and towns. Union is a partner for governmental and parliamental 

political representation and participates in preparation and creation of legislative projects in a 

suggestion proceeding in areas touching competences of municipalities and towns.  

 

     Enforcing its interests Union seek accenting municipalities and towns interests and 

subsidiarity principle. Activity of Union is ground on mayors, chief magistrates and 

representatives, who dedicate common self-government problem as warrant members of 

Union. Proclaimed goal of Union is legitimate lobbying as well. 

 

     Thesis also touch a cooperation of Union with similar partner-unions in other countries and 

its influence as a partner organization to EU institutions. 

 

 

     Keywords : 

SMOČR, Union of towns and municipalities, Interest group, Lobby, Municipalities 

associations 
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Úvod 

 

Hlavním cílem práce je analyzovat vliv jedné z nejtransparentnějších a zároveň 

nejméně mediálně aktivních zájmových skupin, působících na území České republiky. Autor 

se bude soustředit na rozpoznání nejdůležitějších míst vlivu Svazu měst a obcí ČR                 

na politický systém ČR. Zájem autora se omezí na aktivity zkoumaného subjektu vykonávané 

na celostátní a nadnárodní (evropské) úrovni, mimo hlavní zájem zůstanou regionální a 

pomocné aktivity SMOČR (například pořádání různých konferencí a veletrhů, finanční 

poradenství obcím, apod.). 

Jedním z konkrétních cílů bude analyzovat participaci SMOČR na legislativním 

procesu v České republice. Tato činnost je velmi rozsáhlá, neboť subjekt připomínkuje 

veškeré zákony, které se týkají fungování a pravomocí měst a obcí. Předpokladem práce je 

domněnka, že Svaz měst a obcí významně ovlivňuje nejen výstupy, ale zejména samotný 

legislativní proces.  

V úvodních kapitolách práce autor předestře teoretický základ práce, kterým bude 

zejména zkoumání fenoménů zájmových skupin, lobbyingu a korporací. V kapitole, která se 

bude těmto fenoménům věnovat, se autor pokusí najít klíčová stanoviska odborníků              

na jednotlivé problematiky, v případě korporací se bude autor opírat zejména o stanoviska B. 

Říchové. Nezbytná bude i kapitola, která se bude věnovat zákonům, tedy právnímu rámci 

v němž se uskutečňují interakce mezi jednotlivými hlavními aktéry této práce, tedy obcemi, 

zájmovými skupinami a státními institucemi. Další kapitolou bude rozbor nejrůznějších forem 

sdružování obcí, což je v současné době velmi rozšířený a málo analyzovaný jev v prostředí 

měst a obcí.  

Na tuto část práce bude navazovat kapitola se základním popisem zkoumané 

instituce, tedy Svazu měst a obcí. Autor zde přiblíží historii a cíle SMOČR a zejména popíše 

strukturu Svazu jako instituce a pokusí se analyzovat její základní vnitřní rozhodovací i 

důležité výkonné procesy. 

V další části práce bude podrobně rozebrán legislativní proces v České republice a  

na příkladu jednoho vybraného zákona hledány a popisovány jednotlivé aktivity Svazu měst a  

obcí. Následně budou tyto aktivity sumarizovány a hlouběji analyzovány.     
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 Dalším návazným krokem bude představení jednotlivých aspektů na začátku 

teoreticky vymezených a popsaných fenoménů na sledovaném subjektu, tedy Svazu měst a 

obcí. Autor předpokládá, že budou nalezeny prvky všech zmíněných fenoménů a jejich 

klíčové definiční znaky, i když další prvky budou naopak chybět, a že tedy SMOČR je 

jakýmsi praktickým průsečíkem mezi těmito teoretickými koncepty. Svaz měst a obcí sám 

sebe proklamuje jako zvláštní zájmovou skupinu, jejímž cílem je legitimní lobbying, zároveň 

však je monopolním zástupcem obcí a měst při vyjednávání se státními institucemi, což je 

jedním ze základních znaků korporace. 

Součástí práce bude i obecná analýza aktivit zkoumaného subjektu na mezinárodní 

(evropské) úrovni. 

V závěru práce autor předpokládá zhodnocení hlavních i konkrétních cílů práce a 

zařazení důležitých příloh, zejména materiálů Svazu měst a obcí používaných v lobbyistické 

činnosti a materiálů týkajících se legislativního procesu vybraného ilustrativního právního 

předpisu. 

Pro dosažení stanovených cílů  bude nutno propojit různé metody zkoumání. Bude 

použita analýza písemných materiálů (prostřednictvím analýzy politologické, sociologické, 

správně vědní či právní literatury, zákonů, interních materiálů SMOČR, ministerstev, 

parlamentu ČR); rozhovory s důležitými aktéry (hlavní úředníci SMOČR, úředníci 

ministerstev, politici); zúčastněné pozorování při jednání odborných komisí a činnosti 

kanceláře SMOČR..   

Autor má díky svému hlavnímu pracovnímu poměru ve státní správě (konkrétně na 

Ministerstvu pro místní rozvoj) ojedinělou možnost účastnit se některých jednání o návrzích 

zákonů v různých fázích legislativního procesu, navíc díky dobrým osobním kontaktům se 

zástupci Svazu měst a obcí i kanceláře Svazu měst a obcí bude mít možnost zúčastněně 

pozorovat vnitřní jednání důležitých orgánů SMOČR a doufá v přístup k některým 

neveřejným materiálům této instituce. 

Ke studiu dokumentů budou použity metody analýzy i syntézy, zároveň bude nutno 

velké množství dokumentů pouze sledovat (materiály SMOČR, ministerstev, parlamentu). Při 

rozhovorech s aktéry procesu schvalování zákona se předpokládá metoda 

polostrukturovaných rozhovorů, kdy respondent je seznámen s cíli výzkumu a jsou mu volně 

pokládány různé otázky a očekávají se volné odpovědi. Zúčastněným pozorováním se bude 
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autor snažit zjistit kdo konkrétně a jak ovlivňuje výstupy jednotlivých orgánů zkoumaných  

subjektů. 

Autor si je vědom rizika, které plyne z interdisciplinárního přístupu ke zvolené 

tématice a z velkého množství různých teoretických celků použitých v práci, ale pokládá tento 

přístup, vzhledem ke zvolenému tématu, za jediný vhodný. 

Práce budiž chápána jako příspěvek k nezaujatému studiu problematiky lobbyismu a 

zájmových skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Teorie zájmových skupin, lobbying a korporativismus 

 

V následující kapitole budou z teoretického hlediska popsány v názvu kapitoly 

zmíněné fenomény – zájmová skupina, lobbying a korporace. S těmito teoretickými koncepty 

a jejich významnými definičními znaky bude v dalších částech práce konfrontována instituce 

Svazu měst a obcí České republiky.  

 

1.1. Zájmové skupiny a jejich vliv 

 

Na začátek pro ilustraci uvedeme přehled různých entit a kategorií, které byly 

různými badateli a vědci řazeny mezi zájmové skupiny, ať už v teoretických konceptech    

nebo při operacionalizacích v empirických výzkumech1. Tímto přehledem můžeme 

dokumentovat zejména nejednotnost, která provází současný význam sousloví “zájmová 

skupina“ a který je způsoben především užíváním pojmu s absencí jakékoliv explicitní 

definice a tedy zastřením významu užitého pojmu. 

Za zájmovou skupinu bývají považovány například : 

• Demografické kategorie 

• Jakékoliv uspořádání jedinců s podobnými přesvědčeními, i identifikacemi     

nebo zájmy 

• Sociální hnutí 

• Členské organizace 

• Registrovaní lobbyisté 

• Politické výbory 

• Účastníci zákonodárného procesu nebo veřejných slyšení 

• Instituce, včetně korporací a vládních úřadů 

• Koalice organizací a vládních úřadů 

• Prominentní jedinci jednající jako političtí podnikatelé nebo lobbyisté 

 

                                                
1 Baumgartner a Leechová 1998, str. 29 
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Definice zájmové skupiny nám může pomoci zorientovat se v politickém, respektive 

legislativním procesu, a budeme lépe vědět jak nahlížet na činnost různých aktérů této práce 

v politickém procesu. 

Při hledání adekvátního významu pojmu zájmová skupina začneme tím nejširším 

možným, tedy sociologickým pojetím. Tento postup vychází z postupu od nejvyšší formy 

abstrakce směrem k nejnižším úrovním, které dávají pojmu velmi konkrétní význam, zároveň 

respektuje i základní směr, kterým se význam pojmu nejčastěji ubírá. 

Nejširší pojetí zájmových skupin je, jak již bylo zmíněno, pojetí sociologické. 

Zařazuje mezi zájmové skupiny prakticky veškeré sociální skupiny, od pouličního gangu přes 

sportovní klub stolních tenistů až po společenské třídy či demografické kategorie (označované 

za kvazi-skupiny). Vzhledem k tomu, že takováto definice je pro svou přílišnou obecnost 

z hlediska rozvoje poznání nepřínosná, nemůže nás překvapit, že neexistuje ani žádná 

takováto teorie zájmových skupin. Za jednoho ze zakladatelů výzkumu zájmových skupin je 

považován Arthur Bentley (byl prvním, kdo postavil zájmové skupiny do centra své analýzy), 

který ztotožňoval pojmy zájem a skupina, protože zájem chápal jako neoddělitelný definiční 

znak skupiny. Podle Bentleyho není žádná skupina, která by neměla společný zájem, Naopak 

zájem lze prosadit jen tehdy, pokud se na jeho základě ustanoví nějaká skupina, kterou 

vymezuje konflikt s jinými skupinami2. Bentley tak poskytl nástroj pro analýzu politického 

procesu, který později použil Truman. 

Na počátku 20. století byly tedy zájmové skupiny ztotožňovány se skupinami 

sociálními. Tento skupinový přístup přebraly politické vědy, které vymezily zájmové skupiny 

jako politické aktéry. Charakteristiku zájmových skupin jako politických aktérů přinesl 

poprvé právě David Truman. Ten definoval zájmovou skupinu jako jakoukoliv skupinu, která 

na základě jednoho či více sdílených postojů vznáší nároky na jiné skupiny    ve společnosti. 

Tuto velmi obecnou definici však zároveň upřesnil rozlišením na zájmové skupiny nepolitické 

(nesnaží se vznášet nároky prostřednictvím politického systému) a politické (vznáší nároky 

právě zejména prostřednictvím politického systému). Pravými zájmovými skupinami jsou 

podle Trumana jen zájmové skupiny politické, nepolitické jsou spíše sdruženími, které se 

věnují například volnočasovým aktivitám, asociace a různé kluby. Podle Trumanovy 

koncepce se však i tyto nepolitické skupiny mohou stát politickými, například pokud jejich 

                                                
2 Říchová 2000; str. 146 

Odstraněno: .

Odstraněno: ,

Odstraněno: ,

Odstraněno: a 

Odstraněno: n



zájmy jsou ohroženy jinými skupinami nebo vládními aktivitami.  Poté  se skupiny 

zmobilizují a začnou vznášet požadavky i prostřednictvím politického systému. Trumanovo 

rozlišení zájmových skupin na politické a nepolitické tak vymezilo základní předmět bádání, 

kterým jsou zájmové skupiny jako aktéři vstupující do politického procesu a rozhodování. 

Většina autorů pak převzala Trumanovu definici politické zájmové skupiny a vzala ji za svou 

obecnou definici zájmové skupiny a oddělila tak od teorie zájmových skupin Trumanovy 

nepolitické zájmové skupiny.  

Někteří dnešní politologové se snaží vzkřísit Trumanovu koncepci a konstruovat 

dokonce tak širokou definici zájmové skupiny, která zahrnuje úplně všechny skupiny se 

zájmem, aniž by bylo podmínkou jeho prosazování na politické úrovni3. 

Zajímavé vymezení zájmové skupiny založené na umírněném metodickém 

individualismu předložil Max Weber, který definoval zájmy jako „čistě účelové orientace 

jednání jednotlivců podle stejnorodých očekávání“ a takzvaný svaz jako „omezený           

nebo uzavřený sociální vztah regulovaný navenek tehdy, když je dodržování jeho řádu 

garantováno vlastním chováním určitých lidí zaměřeným na jeho provádění : vedoucího 

a/nebo správního administrativního štábu, který má případně za normálních okolností 

pravomoc svaz zastupovat“4. Z těchto definic vyplývá, že zájmová skupina (svaz) má dvě 

základní charakteristiky – formální organizaci, která sdružuje jedince se stejnými zájmy, 

které jsou  pojaty jako účelová orientace v jednání.  

Weberova definice tvoří jádro sociologického přístupu k zájmovým skupinám, které 

se snaží o jejich konkrétnější a užší vymezení. Zájmová skupina je tu ustavena s určitým 

účelem, který vychází z orientací sdílených jejími členy. K dosažení cílů vytváří formální 

organizaci s jejími typickými rysy (např. dělba práce, hierarchie pozic a kompetencí, formální 

kodifikace jednání apod.). Tento pojem stále označuje velkou škálu aktérů, ale stupeň 

abstrakce však již umožňuje nalézání významných závěrů a vytvoření obecné teorie takto 

definovaných zájmových skupin, které jsou však v podstatě pouze teoriemi organizace a 

                                                
3 např. Fiala 1999, str. 56-57. Politický rozměr podle Fialy není podmínkou definice zájmové skupiny. Vznášení 

politických požadavků chápe Fiala a tato definice jako potenciál každé skupiny. Proto tedy požaduje, aby 

definice zahrnovala všechny skupiny. 
4 Fiala 1999; str. 52 
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byrokracie5. 

V naprosté většině sociologické literatury, která pojednává o zájmových skupinách, 

je však okruh aktérů dále vymezen, a to především prostřednictvím definice zájmových 

skupin jako politických aktérů, tedy organizací s politickým zájmem.  

Standardně je v soudobých učebnicích politologie zájmová skupina (zájmovou 

skupinou myslíme překlad anglických pojmů Interest group, Pressure group a Lobbying 

group) definována jako „organizovaná skupina občanů, jejíchž jedním z cílů je zajistit,       

aby stát prosazoval jistou verzi veřejné politiky“6. Tato definice je velmi rozšířená a může se 

zdát uspokojivá. Při bližším pohledu některých politologů zabývajících se problematikou 

zájmových skupin intenzivněji však narážíme na další, zcela jiný pohled na zájmové skupiny, 

který výše citovanou definici pozoruhodně rozšiřuje. 

Tito autoři zájmovou skupinu definují jako „každou organizaci, která se snaží 

ovlivnit politiku státu“7, někdy se navíc přidává dovětek, že taková zájmová skupina „se 

nesnaží, na rozdíl od politických stran, převzít vládu“. Zájmovou skupinou podle této teorie 

může být i podnik nebo firma (zejména s národní nebo nadnárodní působností), agentura 

(typickým příkladem by byla Public relation agentura) nebo dokonce advokátní kancelář. 

Požadavkem na organizovanou skupinu občanů vyřadíme z této definice zájmových skupin 

korporace, jednotlivá města8 či profesionální lobbyisty nebo jejich skupiny, zastupující zájmy 

svého klienta9. 

Další skupinou jsou autoři, kteří při zkoumání politických procesů narazili na obtíže, které jim 

způsobuje pohled na státní orgány nebo znárodněná průmyslová odvětví jako instituce, 

protože sledují veřejný zájem bez vlastního zájmu či bez sledování zájmů klientské skupiny. 

                                                
5 např. Keller 1996 
6 např. Shively 1995 
7 např. Wilson 1995, str. 117  
8 v případě zkoumaného subjektu některá města sice vystupují mimo SMO jako samostatní aktéři s cílem 

ovlivnit veřejnou politiku, nenaplňují však požadavek aktivního členství v zájmové skupině, který považujeme u 

zájmových skupin za důležitý charakterový rys 
9 pojmy lobby, lobbyista, lobovat, lobbyistická skupina budeme používat ve smyslu deskriptivním, v žádném 

případě pejorativním. V angloamerické oblasti znamená pojem zájmová skupina a lobby téměř synonymum, 

lobbyista není apriori vyděrač a manipulátor politiků a politických stran, ale člověk který politickým 

představitelům zprostředkovává informace a fakta, která podporují zájmy jeho klienta 
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Tito autoři tvrdí, že v konceptu zájmové skupiny jde více o zájem (interest) nebo tlak 

(pressure), než o formálnost skupiny. Sledujíce politický proces a interakce, které tvoří 

veřejnou politiku, nepovažují za důležitou pevnou definici a tedy omezení pole výzkumu. 

Proto konstruují takzvanou „Funkční zájmovou skupinu“ (pressure group by function). Tento 

krok znamená, že zájmovou skupinou je podle nich každý aktér, který se v rámci politického 

procesu snaží ovlivnit výslednou veřejnou politiku. Tak se jim daří mezi zájmové skupiny 

zahrnout i firmy a podniky, ministerstva nebo i jednotlivce, neboť v politickém procesu mají 

shodné rysy jednání10. Zájmové skupiny jsou tedy touto definicí vymezené tím, že se jedná     

o aktéry, kteří se snaží ovlivnit výslednou veřejnou politiku.  

Nejužší úhel pohledu na zájmové skupiny nám nabízí Mancur Olson používající 

ekonomické paradigma. Zájmové skupiny jsou v něm i nadále vnímány jako političtí aktéři, 

avšak empiricky zaměřené na členské zájmové skupiny, a způsoby, jakými motivují své 

členstvo k participaci. Převládající zaměření ekonomické zájmové skupiny nebylo v tomto 

případě utlumeno ani nárůstem aktivity u “neekonomických“ zájmových skupin. Badatelé se 

podle Olsonovy teorie zaměřili nejen na „členské organizace, ale jejich hledisko se zúžilo 

téměř výlučně na individuální úroveň explanace, spíše než na sociální kontext členství a 

kolektivního jednání“11. Pod tímto vlivem se nadále rozvíjela nová politická ekonomie a 

teorie veřejné volby (například Buchanan, Tullock). V teorii veřejné volby jsou zájmové 

skupiny pojaty velmi úzce jako tzv. rent-seekers, tedy jako ekonomické zájmové skupiny, 

které se snaží maximalizovat zisk prostřednictvím ovlivnění politického rozhodování. Odtud 

pramení pozdější posun ve vnímání zájmových skupin, zejména směrem k jejich negativnímu 

hodnocení. 

V analytické práci se podržíme velmi užitečné definice funkční zájmové skupiny 

(pressure group by function), která, ač není nejrozšířenější, poskytuje zajímavou dynamiku při 

interpretaci zájmu zkoumaného subjektu. Zopakujme, že zájmové skupiny jsou touto definicí 

vymezené tím, že „se jedná o všechny takové aktéry, kteří se ve prospěch svého zájmu tlakem 

snaží ovlivnit výslednou veřejnou politiku.“  

 

 

                                                
10 Jordan, Richardson 1987, str. 14-19 
11 Baumgartner, Leechová 1998, str. 78 
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1.2. Lobbying 

 

Už při snaze o překlad termínu lobbying nalézáme dva určující momenty pro jeho 

pozdější analýzu. V původním slova významu je lobby, prostor před hlavním jednacím sálem, 

z čehož můžeme postulovat, že se v případě lobbyingu jedná o činnost, která neprobíhá 

v rámci formálního jednání, ale působí na něj předem; druhým, přeneseným významem slova 

lobby, je tzv. zájmová skupina, které jsme se věnovali v předcházející kapitole, respektive      

u lobbyingu její aktivní činnost. Pro potřeby práce můžeme oba výchozí překlady pokládat    

za správné, lobbyingem tedy myslíme činnost mimo formální procesy, kterou používá 

zájmová (lobbyistická) skupina k prosazení svých cílů.  

Hned na začátku je třeba zdůraznit, že lobbyingem myslíme pouze chtěnou a cílenou 

snahu o ovlivnění směřovanou na rozhodnutí veřejných orgánů, nezamýšlený vliv                 

na rozhodnutí tento základní atribut lobbyingu nenaplňuje. 

Díky složitosti a komplexnosti problému a rozsáhlému delegování práce na nižší 

stupně musíme jako cílovou skupinu, na kterou se zájmové skupiny snaží působit, vidět 

veškeré exekutivní, legislativní i administrativní úřady a oficiální instituce, a to na všech 

horizontálních úrovních. Vzhledem ke skutečnosti, že lobbying je i (především) „…úsilí        

o dosažení legitimních změn“12 a tyto změny jsou v pluralitních demokraciích převážně 

naplňovány reprezentanty politických stran. Je nutné o něm uvažovat i v případě snahy           

o působení na sekretariáty a místní organizace politických stran, nevyjímaje působení              

na nezávislé kandidáty a jedince. Je třeba také podotknout, že zájmové skupiny se nevyhýbají 

ani působení na justici a soudní systém13. K těmto, dá se říci primárním adresátům lobbyingu 

je třeba přidat ještě média a veřejnost jako příjemce specifické. 

V přístupu jednoho z prvních teoretiků lobbyingu L. Milbratha se jednalo o lobbying 

pouze v případě, že komunikace a tlak probíhal přes zprostředkovatele (lobbyistu). 

V současnosti se do rozhodovacího procesu snaží prosadit i celá řada zájmových skupin, které 

nemají dostatek finančních prostředků na zajištění požadovaného komunikátora a tedy hájí 

zájmy přímo jejich nositelé. Proto je potřeba praktikující stranu definovat v poněkud širším 

                                                
12 Hodges, Wood 1998, str. 8 
13 např. Olson 1990 
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pojetí14. Nejobecněji můžeme hovořit o osobách, které nejsou formální součástí 

rozhodovacího procesu.  

Dnešní klasická definice lobbyingu říká, že se jedná o „…ovlivňování rozhodování 

politických reprezentantů tak, aby z rozhodování měla daná zájmová skupina přímo prospěch 

…, nebo aby ji rozhodnutí nepoškodilo“15. Na základě této definice by bylo možné vidět 

lobbying pouze jako činnost předcházející bezprostředně aktu rozhodování. Protože je ale 

realizace politiky dynamický proces16 a lobbying je jeho součástí, není ani on omezen 

momentem její tvorby. Na základě tohoto přístupu bychom měli teoreticky popsat jednotlivé 

praktiky lobbyingu ve všech sekvencích a úrovních tvorby politiky.  

Již od Milbratha se základní aktivity rozdělují na tzv. přímý a nepřímý lobbying. 

Přímým rozumíme jakékoliv osobní prezentace zájmů, žádostí a informací přímo u toho, kdo 

rozhoduje, nebo u jeho bezprostředních spolupracovníků. Nepřímým lobbyingem pak 

nazýváme situaci, kdy jde o přenos informací pomocí a prostřednictvím minimálně jednoho 

dalšího aktéra (a může se jednat o osoby blízké, masmédia, jiné zájmové spolky a skupiny, 

politické strany apod.). Ani zde nesmíme zapomenout na podmínku chtěného a cíleného 

přenosu informace. 

Lobbying v jednotlivých sekvencích tvorby politiky : 

První a jednou z nejdůležitějších fázi je “iniciace“, při které dochází k rozpoznání 

existence nějakého problému a jeho artikulace jako problému veřejného. „…jde o to, aby se 

politický problém dostal na stůl, nebo lépe řečeno, aby bylo dosaženo přiměřeného jednání 

(tento proces je v angloamerické oblasti nazýván „agenda setting“)17.  

Demokratický systém je sice nastaven tak, aby reflektoval potřeby občanů, ale 

protože političtí reprezentanti  nemohou obsáhnout všechny oblasti, jsou “vstupy“ iniciovány 

zejména zvenčí. Zároveň je zjevné, že snaha o ovlivnění rozhodování politických 

reprezentantů (tak jak ji definuje klasické pojetí lobbyingu) by nemohla vzniknout právě                    

bez uvedení problému do sféry zájmu těchto reprezentantů a bez jejich přesvědčení                 

                                                
14 Hodges, Wood 1998, str. 8-9 
15 Sedlák, Šmejkal 2000, str. 3 
16 Fiala, Schubert 2000, str. 56 
17 Fiala, Schubert 2000, str. 80 
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o důležitosti problému. Z těchto důvodů je iniciační fáze prostorem, kde se reprezentanti 

zájmových skupin angažují velmi významně. Navíc je třeba zdůraznit, že „agenda setting, 

issue definition a framing daleko více předurčují vítěze a poražené než jakýkoliv nátlak těsně 

před finálním hlasováním“18. To dokumentuje i fakt, že více než 80 % zájmových skupin je 

nejvíce aktivní právě při agenda setting19. 

Ve fázi iniciace jsou používány obě výše zmíněné formy lobbyingu – tedy lobbying 

přímý i nepřímý. Díky zakotvenému právu kontaktovat svého politického zástupce může 

docházet k přímé komunikaci a upozornění na problém. Vzhledem k časové zaneprázdněnosti 

a časté neochotě politiků věnovat svůj čas a pozornost jednotlivým žadatelům je mnohem 

častěji využíváno metod nepřímého lobbyingu.  

Zprostředkující roli u nepřímých cest sehrává buď třetí osoba (která má 

k politickému zástupci bližší cestu nebo které více naslouchá) a (nebo) média. Ta jsou svým 

vlivem i širokým záběrem a dopadem na společnost v procesu iniciace problému dnes již 

nezastupitelná a jsou samozřejmě velmi často využívána. Specifickou pozici má v této oblasti 

také takzvaná “práce s veřejností“ – public relations. V jejím rámci jsou využívány různé 

komunikační techniky (například tiskové konference, distribuce informačních materiálů a 

brožur, přímé oslovení tiskovým materiálem, otevřený dopis atd.) a organizovány celé 

rozsáhlé mediální kampaně. 

Druhou fází, bezprostředně následující po iniciaci, je „estimace“. V této části procesu 

dochází k hlubší analýze situace a navržení několika alternativních řešení konkrétního 

problému. Tato fáze je mnohými nesprávně pojímána jako prvotní a základní. Tento fakt se 

může odrážet v některých z definic lobbyingu, které říkají, že jím rozumíme „…něco 

prosazovat a snažit se někoho ovlivnit prostřednictvím naší argumentace“20. 

Lobbying je v této fázi zaměřen na vybavování a zprostředkování informací 

rozhodovatelům (politickým reprezentantům), a to informací různého charakteru, které mohou 

i nemusí podporovat zastávaný zájem. Jednak jde o rozebrání a podporu prosazovaného řešení 

z ekonomického, sociálního i právního pohledu, také však jde o jakýsi „technický“ scénář 

případné aplikace. Setkat se můžeme i s informacemi, které “démonizují“ protinávrh a 

                                                
18 Baumgartner, Leechová. 1998, str. 178 
19 Baumgartner, Leechová. 1998, str. 179 
20 Hodges, Wood 1998, str. 8 
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nastiňují příklady vývoje při aplikaci rozhodnutí, které nepodporuje zastávaný zájem. 

Samotný sběr a i vytváření vhodných informací zahrnujeme k lobbyingu pouze v případě, kdy 

jsou vytvářeny s konkrétním úmyslem jejich použití při kontaktu a koordinaci s jinými 

lobbyistickými aktivitami. 

Pro doručení informací jsou využívány opět oba možné způsoby. V případě taktiky 

přímého lobbyingu jde zejména o předkládání informací na různých jednáních výborů, 

pracovních a speciálních komisích a také přímo rozhodovatelům. Pro nepřímé 

zprostředkování informace je využíváno především blízké okolí rozhodovatele, které nemá 

s tímto žádné komunikační bariéry. 

Ve třetí fázi cyklu lobbyingu, “selekci“, je provedeno rozhodnutí o řešení problému. 

Primárně se jedná o přiklonění se rozhodovatelů k jednomu z dříve vytvořených 

alternativních  řešení. Z pohledu lobbyingu se jedná o konečnou část, která teprve dává všem 

dříve vykonaným činnostem smysl, naplněním záměru zájmové skupiny je prosazení 

zastávaného stanoviska. 

Přímé taktiky lze rozdělit na dva odlišné teoretické modely, jejichž rozlišovacím 

kritériem je, zda vliv je zaměřen na příznivce nebo odpůrce prosazovaného řešení. Praxe 

vybavovat informačními podklady své příznivce,ale i odpůrce, je podpořena faktem, že 

reprezentanti často hlasují podle svých kolegů, které v dané oblasti považují za větší 

odborníky21.  

Nepřímý lobbying se kromě výše zmíněných cest k rozhodovatelům v této fázi 

soustředí převážně na vyvolávání a organizování široké podpory veřejnosti danému řešení. 

„Jde především o organizované pokusy o získání podpory široké veřejnosti tím, že její 

pozornost zaměří na své postoje a předloží důkazy o jejich správnosti“22. Logickou oporou 

těchto snah je nastavení demokratického systému, který přikládá masověji zastoupenému 

řešení větší váhu. Iniciování, podpora a dokumentace širokého zastoupení se řadí ke „grass 

roots lobbyingu“. Jedná se o hromadné akce (dopisové, telefonické, e-mailové, letákové), 

protestní pochody, blokády, stávky a demonstrace23, které samotné, nebo po jejich 

dokumentaci sdělovacími prostředky, působí na principiální odpovědnost reprezentanta 

                                                
21 Walker 1991, str. 61-72 
22 Janda a kol. 1998; 207 
23 Janda a kol. 1998, str. 208 
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voličům. 

V následné, “implementační“, fázi lobbyingu jsou přijatá rozhodnutí uváděna          

do praxe. Přijaté řešení samozřejmě zhusta prochází ještě drobnými úpravami, kdy se ani tato 

„…specifikace neobejde bez vnějších aktérů, např. vliv jiných ministerstev, (…) jiných úřadů 

nebo vnějších aktérů, např. zájmových skupin.“24 Aktivity prováděné v této části jsou totožné 

s částmi předcházejícími, jen jejich cílem je ovlivnění a případná úprava prováděcích předpisů 

a vyhovující realizace rozhodnutí. 

Konečné fáze cyklu, “evaluace“ a “terminace“ procesu tvorby politiky, jsou             

ze strany zájmových skupin spíše prostorem pro analýzu dosažených cílů a hledání nových 

podnětů pro opětovné vynesení problému. 

V této části je ještě nutné zmínit některé taktiky, které jsou používány napříč fázemi 

tvorby politiky. Jedná se zejména o “uzavírání koalic“25, které umožňuje tvorbu obsáhlejších 

informací a rovněž dává všem zúčastněným zájmovým skupinám větší šanci na případný 

úspěch – z titulu doložení širšího zastoupení daného zájmu.  

Lobbying tedy nadále budeme pojímat jako chtěný a cílený proces iniciování a 

ovlivňování rozhodnutí veřejných orgánů prostřednictvím přímé či zprostředkované 

komunikace s cílem prosadit požadavky zájmové skupiny nebo jedince. 

 

1.3. Korporativismus 

 

„Společnost na prahu 21. století je výslednicí sil individualistické (Adam Smith) a 

kolektivistické (J. J. Rousseau, A. Comte, E. Durkheim) tradice,“ říká Přemysl Rosůlek26. 

Korporativismus tak pravděpodobně vznikl jako výslednice tápání mezi individualistickými a 

kolektivistickými vlivy a vznikl jako jeden z pozdních výsledků konkurenčního vztahu mezi 

kapitalismem a socialismem, či se stal jakýmsi kompromisem ve sporu mezi principy 

svobody a rovnosti.  

                                                
24 Fiala, Schubert 2000, str. 82 
25 Janda a kol. 1998, str. 208 
26 Rosůlek, P.: Politika jako předmět zájmu politické vědy, v: Cabada, Kubát a kol. 2002, str. 48 
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„Existují sektory veřejné politiky, v nichž uplatnění korporativních institucí může 

vést k sociálně přizpůsobenějším a normativně přijatelnějším výsledkům než by tomu bylo 

v případě nezávislých neziskových organizací, volného trhu, či státního intervencionismu.“27 

Pokud se budeme dívat na korporativismus jako na státní model, je třeba odlišit jeho 

dvě podoby. Jako první, i historicky, rozeznáváme korporativismus autoritářský, za vzor bývá 

dávána meziválečná Itálie. Podobným směrem se vydala, ve jménu vytvoření stavovské 

společnosti, i rakouská První republika.  

Druhou podobou je korporativismus označovaný přívlastkem societální, resp. 

neokorporativismus. Politická věda v rámci teorie demokracie operuje s tímto termínem 

zhruba od 70. let minulého století. Podstatné pro tento model je, že z politického života 

neodstraňuje formální demokratické mechanismy. Neokorporativismus se dnes nachází 

hlavně tam, kde se modernizace objevuje poněkud později – severní Evropa, střední Evropa a 

primárně se objevuje ve společnostech, kde štěpení proběhlo především podle 

socioekonomického klíče. Protože neokorporativismus je výsledkem společenského vývoje, 

který už nemá příliš silné revoluční rysy, je možno jej chápat právě jako třetí cestu při řešení 

sporu mezi individualismem a kolektivismem či jako kompromis mezi liberalismem a 

socialismem v politickém zřízení. 

Přestože zde existují demokratické procedury, nevzniká v systému soutěživé 

prostředí. Demokratické mechanismy rozhodování vnitřně obsahují i jednotlivé korporace. Ty 

jsou hierarchicky strukturovány, což organizačně podporuje byrokracii Výkonné pozice jsou 

ustavovány způsobem, který, byť minimálně, nebo alespoň formálně, splňuje podmínky 

demokratického procesu.  

Ve vnějším prostoru operuje omezený počet korporativních organizací, které si 

vzájemně nekonkurují, jako aktéři jsou si rovny, členství v nich bývá povinné. Pokud není 

přímo povinné, občané nemusejí mít z profesního hlediska jinou možnost volby než být členy. 

Korporace totiž díky svému postavení vytvářejí na úrovni mocenského centra jakýsi elitní 

klub privilegovaných zástupců občanské společnosti.  

Neokorporativismus jako forma státu je v podstatě výsledkem permanentního 

obchodu mezi státem a privilegovanou částí občanské společnosti. Podíváme-li se na toto 

                                                
27 Streeck, Schmitter 1985, str. 26 
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uspořádání blíže, pak zde vidíme korporace, které vkládají do systému nejen své požadavky, 

ale vysílají k němu také podporu, neboť mají zájem na jeho vlastní existenci. Na oplátku se 

jim systém odměňuje tím, že jim poskytuje výsostné postavení. To je pro stát samozřejmě 

výhodné, protože má v těchto zastřešujících svazech s monopolem na reprezentaci čitelného a 

předvídatelného partnera a tím pádem i stabilní oporu ze strany občanské společnosti. Platí to 

samozřejmě i naopak. Obě strany jsou zároveň pozitivně motivovány k uzavírání relativně 

trvalých dohod nebo smluv mezi sebou navzájem. Stát se zde vlastně vzdává části své 

odpovědnosti za sledování a uspokojování veřejných zájmů a tam, kde lze předpokládat, že 

zájem představovaný danou korporací se do značné míry kryje s těmito veřejnými zájmy, 

deleguje na ni tuto odpovědnost. 

Pro neokorporativismus jsou charakteristické tři analogické a snadno rozlišitelné 

jevy28: 

• vývoj a zesílení centralizovaných zájmových organizací s monopolem               

na reprezentaci 

• vrcholovým orgánům těchto organizací je umožněn privilegovaný přístup 

k vládě, což je praxe společností všeobecně přijímaná 

• sociální partnerství ve formě tripartismu, jehož účelem je eliminovat možné 

konflikty uvnitř skupin 

 

Občanská společnost by nebyla občanskou společností, kdyby uvnitř společnosti 

neexistovaly zájmy a zájmové skupiny na nich vystavěné.  

Jak již bylo sděleno výše, zájmové skupiny vznikají v souvislosti se zájmem svých 

členů a působí na stát, snaží se ovlivňovat rozhodování jeho institucí v duchu zájmů,             

za jejichž reprezentaci odpovídají své členské základně. V rámci politických systémů běžně 

narazíme na model, ve kterém množství různých autonomních sdružení má možnost relativně 

svobodně a dle svého uvážení působit na mocenské instituce státu, samosprávné celky        

nebo na politické strany. Tento model je běžně označován jako pluralitní a je specifický také 

tím, že zájmoví aktéři nejsou limitováni v míře svého vlivu. Můžeme však říci, že 

„korporativní struktury, odporující liberálnímu principu svobodného sjednocování, existují v 
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každé liberální společnosti,“29 

Narazíme  však i na takové politické systémy, jejichž charakteristikou je regulované 

nebo částečně regulované prostředí zájmových skupin – v tomto případě korporací. Nemalý 

důraz je zde kladen na organizační strukturu, resp. především hierarchicky uspořádaný 

systém, kde těžištěm je relativně malé mocenské centrum, pod nímž jsou pyramidálně usazeni 

vlivní aktéři. V mocenském centru dochází k interakcím mezi státem a zájmovými skupinami 

i mezi skupinami navzájem, přičemž zájmové oblasti se překrývají. Můžeme říci, že jedním 

ze základních znaků tohoto nesoutěžního modelu je právě překrývání zájmů a toto překrývání 

není jen doménou politiky na úrovni mocenského centra, ale prostupuje všemi stupni tak, jak 

je hierarchicky uspořádaná tato specifická báze občanské společnosti. Takto vytvořený model 

vyvolává mezi vlivnými aktéry vztahy kooperace bez soutěže. Ty nakonec působí integračně 

v politickém systému jako celku. 

V širší teorii demokracie je korporativismus zahrnut do analýz zprostředkování 

zájmů ve společnosti. Jak už název napovídá, jde o systém korporací, které se navzájem 

střetávají v jednom mocenském centru, proto s pomocí některých autorů30 můžeme původ 

tohoto systému hledat ve stavovsky členěných feudalismech, ve kterých uvnitř zřízení 

zastřešovaném monarchou jednotlivé privilegované stavy jako korporace reprezentovaly své 

zájmy na různých typech sněmů. 

V soudobém významu nehovoříme o korporacích jako o stavech. Termín korporace 

je úzce spjat s modernizací, kdy se z důvodu industrializace začala společnost dynamicky 

stratifikovat, a původně se používal pro spojené svazy zaměstnavatelů a zaměstnanců stejného 

oboru průmyslu, které měly za úkol zprostředkovávat zájmy na úrovni politiky. Korporace je 

tedy takovým zájmovým svazem, který disponuje monopolem na reprezentaci zájmů ve svém 

oboru. Může být nejen personálně ale zejména organizačně propojen s určitou politickou 

stranou v zemi. Klíčovou roli zde často hrají odbory. Vztahy mezi korporacemi mají 

samozřejmě institucionalizovanou podobu, vstupuje do nich i vláda jako reprezentant politiky 

a vzájemné interakce mezi těmito aktéry jsou hybnými silami v politickém systému. V tomto 

prostoru je i vláda specifickým zájmovým aktérem. 

Tripartismus, neboli tripartitní korporativismus, je jedním z důležitých definičních 
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znaků teorie korporativismu. Je to sociální trialog mezi mocenskou složkou státu, 

zaměstnavateli a zaměstnanci. Jeho vzestup lze, obdobně jako renesanci korporativismu, 

umístit do 60. a 70. let 20. století, kdy v souladu s obdobím státu blahobytu v západní Evropě 

vznikaly tripartity jako instituce, jejichž hlavním úkolem bylo zachování společenského 

konsensu v základních otázkách a udržení sociálního smíru. Tripartitou vzniká v rámci 

normálně fungujícího systému zastupitelské demokracie paralelní politicko-mocenská 

struktura. 

Existence tripartity není pouze záležitostí typických neokorporativismů. Nalezneme 

ji jak ve středně, tak i slabě korporativním uspořádání, kde úloha tripartity stoupá či klesá 

podle působení aktuální politické elity, která určuje reálný obraz tripartity. Někteří autoři si 

všímají, že např. i u nás „představitelé sociálních partnerů v tripartitě zastupují, resp. hájí 

zájmy všech zaměstnavatelů a všech zaměstnanců, i když nejsou členy příslušných 

organizací.“31 

Termínem korporace tedy pro účely této práce myslíme silně centralizovanou 

organizaci, která má monopol na zastupování určité části společnosti a jejich zájmů 

směrem k vládní reprezentaci.  
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2. Právní rámec  

 

V další teoretické částí práce je nutno předestřít i právní rámec,  ve kterém se 

pohybují nejdůležitější aktéři této práce, tedy, zjednodušeně řečeno, obce a nevládní 

organizace.  

 

2.1. Obce 

 

Listina základních práv a svobod v preambuli hovoří o samosprávných tradicích 

našeho národa. Preambule nerozlišuje mezi územní a zájmovou samosprávou, je to jediné 

ustanovení, které se věnuje i zájmové samosprávě. V článku 21 Listiny je zakotveno právo 

jednotlivce na správu veřejných záležitostí přímo nebo volbou svých zástupců. Zatímco 

Listina ukotvuje právo jednotlivce, Ústava České republiky hovoří o územních společenstvích 

občanů, které mají právo na samosprávu. 

Ústava ČR v jednom ze základních ustanovení zaručuje samosprávu územních 

samosprávných celků. Tento článek je zařazen mezi základními ustanoveními Ústavy ČR a 

jeho obsah je tedy možné  považovat za podstatnou náležitost demokratického právního 

zřízení. 

Hlavní část úpravy samosprávy se nachází v hlavě VII Ústavy, tato ustanovení 

podávají základní právní rámec pro samosprávu, tedy pro obce a kraje. Článek 99 Ústavy 

mluví o členění České republiky na obce jako základní územní jednotky a kraje jako vyšší 

územní samosprávní celky.  

Obsah práva na samosprávu má několik složek. Především zakotvuje samosprávu 

jako formu veřejné moci a hovoří o územním společenství občanů a konstituuje tak územní, 

personální složku samosprávy. V dalším ustanovení se dozvídáme o právní formě tohoto 

společenství, tedy o státní korporaci a o její finanční a majetkové samostatnosti. Ústava dále 

stanoví záruky před zásahy státu do samosprávy (tyto zásahy mohou nastat jen vyžaduje-li to 

ochrana Státu) a v neposlední řadě zakotvuje zastupitelstva samosprávných celků jako orgány, 

kterým výkon samosprávné moci přísluší. 
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Zákonných norem, které upravují pravomoci obcí (a které se tak dotýkají i SMOČR 

jako jejich důležitého partnera) je poměrně velké množství, jako základní můžeme označit 

zákon o obcích32, o krajích33, o hlavním městě Praze34 a ústavní zákon 347/1997 o vytvoření 

vyšších územních samosprávných celků35. Tyto zákony zejména upravují vznik, členění a 

pravomoci nižších územně samosprávných celků.  

Obcí se však mnohem více dotýkají normy, které upravují jejich konkrétní a 

každodenní činnost, jako jsou například zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými 

prostředky ČR a obcí ČR36; zákon o podpoře regionálního rozvoje; zákon o střetu zájmů; 

stavební zákon nebo správní řád. Mnohé z těchto norem již byly přijímány s připomínkami a 

návrhy SMOČR. 

 

2.2. Evropská charta místní samosprávy 

 

Evropská charta místní samosprávy byla vypracována na půdě Rady Evropy, což je 

mezinárodní organizace založená v roce 1949, sídlící ve Štrasburku a sdružující 46 

evropských států. Rada Evropy zřizuje specializované výbory pro problematiku místních a 

regionálních samospráv, nejdůležitějším z nich je Řídící výbor pro místní a regionální 

demokracii (The Steering Committee on Local and Regional Democracy - CDLR). Tento 

výbor má za úkol dohlížet na plnění některých  mezinárodních smluv, mezi ně patří i 

Evropská charta místní samosprávy. Dalšími důležitými výbory jsou např. Výbor expertů na 

místní finance a veřejné služby,Výbor expertů na demokratickou účast a veřejnou etiku     

nebo Výbor expertů na právní rámec a strukturu místní a regionální demokracie. 

   V roce 1994 byl v rámci Rady Evropy založen i Kongres evropských místních a 

                                                
32 128/2000 Sb,  http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00128&cd=76&typ=r  
33 129/2000 Sb.  http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00129&cd=76&typ=r 
34 131/2000 Sb.  http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00131&cd=76&typ=r 
35  

http://www.lexdata.cz/web/lexdata.nsf/frameset?openpage&sb=C12571D20046A0B2C12566D40074A6E4  
36  

http://www.lexdata.cz/web/lexdata.nsf/frameset?openpage&sb=C12571D20046A0B2C12566D4007449AC 

 

Odstraněno: O

Odstraněno: .

Odstraněno:      

Odstraněno: H

Odstraněno: z



regionálních samospráv (CLRAE). Rozděluje se na Komoru regionů a Komoru místních 

samospráv. Česká republika má v Kongresu 7 stálých zástupců a 7 náhradníků z celkového 

počtu 315 členů a stejného počtu náhradníků, Kongres reprezentuje 200 000 regionálních a 

místních orgánů. Cílem Kongresu je vytvořit fórum pro diskusi o regionálních a místních 

samosprávách, sleduje vývoj v jednotlivých zemích a zajišťuje tak předávání zkušeností a 

pokrok v samosprávných oblastech. 

Evropská charta místní samosprávy je jedním z nejdůležitějších dokumentů Rady 

Evropy, byla vypracována v roce 1985 a vstoupila v platnost v roce 1988. Pro Českou 

republiku se stala závaznou 1.9.1999, kdy byla publikována jako sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí ve Sbírce mezinárodních smluv.  

„Až právě do roku 1985, kdy členské státy Rady Evropy schválily Evropskou chartu 

místní samosprávy (dále jen Charta), nemusela státní moc nijak zvlášť respektovat zájmy 

místních samospráv. Místními samosprávami myslí Charta obce a rozličné druhy „regionů“,  

u nás například kraje.“37 

V Chartě je obsaženo několik ustanovení, zabezpečujících skutečnou samostatnost 

místním samosprávám, aniž by byla ohrožena nebo narušena celistvost a fungování státu. Za 

hlavní můžeme považovat zásadu subsidiarity, která je zároveň zakotvena ve Smlouvě o 

Evropské unii a jejímž záměrem je prosazovat, aby se všechna rozhodnutí přijímala              

na nejnižší možné úrovni. Důležitou je i specifikace podmínek státního dozoru a právo          

na přiměřené finanční zdroje. 

Charta hovoří přímo o právu místních samospráv a společenství se sdružovat a 

společně prosazovat své společné zájmy, a to i na mezinárodním poli. …„S místními 

společenstvími, pokud to lze, se včas a vhodným způsobem konzultují otázky plánování a 

rozhodování ve všech věcech, které se jich přímo dotýkají.“38 

Česká republika učinila výhradu k šesti ustanovením charty zejména z důvodů 

neodpovídající vnitrostátní úpravy (např.přizpůsobování přenesené působnosti místním 

podmínkám, právo ukládat místní daně, projednávání přerozdělování zdrojů se 

samosprávami). 

                                                
37 Fejtek 2006, str. 12 
38 Evropská charta místní samosprávy čl. 4, odst. 6 
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Chartou se zabýval i Ústavní soud ČR "Charta není klasickou smlouvou  o lidských 

právech, netýká se jednotlivců, nýbrž společenství  občanů a zakládá kolektivní práva. Z toho 

vyplývají  zvláštnosti jejího výkladu  a aplikace. Pravidla jí  vyjádřená, která  tvoří evropský  

standard místní  samosprávy, jsou stěží přímo uplatnitelná. Evropský standard územní  

samosprávy je  vyjádřen vlastnostmi, které má  samospráva smluvní strany vykazovat,  resp.  

práv,  jež má  požívat..." a dále: "Charta sama v řadě ustanovení počítá s podrobnou 

vnitrostátní  právní úpravou, která zajisté  představuje meze, ve kterých se územní  

samospráva bude pohybovat. Rozhodně nezaručuje úplnou svobodu  územní samosprávy, 

která není evropskou  tradicí.“39 

Dále Ústavní soud považuje tuto Chartu za mezinárodní smlouvu o lidských právech, 

kterým přiznává v českém právním prostředí zvláštní postavení. 

Mezi nejdůležitější ustanovení Evropské charty místní samosprávy tedy patří nutnost 

zákonného a nejlépe ústavního uznání práva na samosprávu, dále již zmíněné zakotvení 

zastupitelské demokracie, formulace zásady subsidiarity, ústavní nebo zákonné uznání 

pravomoci a odpovědnosti místních společenství, právo na odpovídající finanční zdroje 

úměrné svěřené odpovědnosti, právo spolupráce s jinými společenstvími a právo na soudní 

ochranu. 

 

2.3. Nevládní organizace 

 

Základním právním dokumentem pro fungování nevládních organizací, Svaz měst a 

obcí České republiky nevyjímaje, je samozřejmě také Ústava ČR (1/1993) a Listina 

základních práv a svobod (2/1993), které však pouze deklarují právo občanů vytvářet sdružení 

a shromažďovat se.  

Méně obecnou normou je již občanský zákoník40, který dává pro činnost sdružení a 

nevládních organizací a vůbec jejich existenci základní rámec, identifikuje a popisuje 

takzvanou Právnickou osobu a předkládá základní pravidla jejich sdružování. 

                                                
39 Nález Ústavního soudu ČR č.53/2003 Sb. 
40  
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Dalšími takovými základními dokumenty jsou zákony 83-85/1990 o sdružování 

občanů, o právu shromažďovacím a o právu petičním. Zejména zákon o sdružování občanů 

dává již bližší zákonné podmínky k zakládání spolků, společností, svazů, hnutí, klubů a jiných 

občanských sdružení i odborových organizací a právo sdružovat se v nich. Členy sdružení 

mohou být fyzické i právnické osoby. 

Důležitými normami pro činnost nevládních organizací jsou také zákony o 

sdružování v politických stranách a hnutích41, o podmínkách činnosti organizací 

s neziskovým prvkem42, nebo o obecně prospěšných společnostech43. Tyto zákony se sice         

na SMOČR přímo nevztahují, ale Svaz vůči nim vymezuje svoji působnost. 

Normou, která je pro činnost nevládních organizací také velmi důležitá je zákon č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
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3. Formy sdružování obcí 

 

Dříve než bude provedena analýza forem sdružování obcí je nezbytné se zamyslet i 

nad důvodem vzniku takovýchto celků. Původním a nejčastějším cílem spolupracujících obcí 

byl všeobecný rozvoj území  zaměřený převážně na technickou infrastrukturu a životní 

prostředí.  Takto zaměřené celky vznikaly a kooperovaly v průběhu 90. let.  V posledních 

několika letech však došlo k významným změnám v příčinách zakládání spolupracujících 

celků mezi obcemi. Dnes již není nejčastější motivací intenzivní spolupráce obcí  technická 

infrastruktura, ale naopak tyto celky se sdružují zejména za účelem zvýšení a rozvoje 

cestovního ruchu, společné propagace různých alternativních aktivit ve venkovských 

oblastech apod. 

Z historického pohledu je snaha o spolupráci obcí dána především negativními 

zkušenostmi z alternativního způsobu efektivnějšího zajišťování veřejných služeb malých 

obcí,  kterým je jejich slučování. Zajisté, jedná se také o formu spolupráce obcí, která má svá 

pozitiva například v dosažení úspor při poskytování veřejných statků a služeb, ve vyšším 

rozpočtu v absolutním vyjádření a jeho větší stabilitě nebo v decentralizaci většího rozsahu 

činností. Jsou zde však i významná negativa, která slučování obcí znevýhodňují a především 

je zde i silná nevůle proti slučování obcí  a předávání samosprávných kompetencí na jiné 

orgány. Důvodem jsou i necitlivé historické zásahy, kdy docházelo k násilné integraci obcí 

v 70. a 80. letech 20. století. Dalším důvodem odmítání integrace obcí je obava, že bez 

samosprávy nebude v obci zajištěn vlastní rozvoj. Přesto však představitelé obcí chápou, že je 

nutné vzájemně spolupracovat a spojit své schopnosti a síly za společným účelem, který bude 

ve větším celku snáze realizovatelný. Jde tedy o snahu dosáhnout  tzv. synergického efektu, 

který říká, že lze dosáhnout kvalitnějšího výstupu společně, než bychom dosáhli samostatným 

úsilím. Z těchto důvodu je pak zřejmé, že spolupráce obcí je jakýmsi výstupem vzniklým 

kombinací historických poznatků a praktického efektivního přístupu k daným možnostem 

spolupráce. 

Formální zajištění spolupráce obcí ošetřuje legislativa České republiky, tak jak bylo 

zmíněno, v našich podmínkách se jedná zejména o zákon o obcích, který dává širokou 

možnost všem obcím ve vzájemném sdružování a spolupráci. Protože možnosti vzájemné 

spolupráce jsou od počátku obnovy samosprávy pevně zakotveny nejen v českém zákoně, ale 

také jsou součástí  dalších mezinárodních dokumentů, obce této možnosti v praxi velmi 
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intenzivně využívají. 

Širší rozmach ve sdružování obcí nastal již po roce 1998 na základě zákona o obcích, 

který vymezuje, kdy má mít sdružení právní subjektivitu či jaké zvláštní zákony má při své 

činnosti dodržovat.  Jak již ale bylo uvedeno, podpora při sdružování obcí nevychází jen 

z národní právní úpravy, ale významná je také, kromě již uvedené Evropské charty místní 

samosprávy, i Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními 

společenstvími nebo úřady. Tento mezinárodní dokument je významný  pro možnosti 

přeshraniční spolupráce mezi obcemi, která především v souvislosti se strukturální pomocí 

členským státům Evropské unie zažívá silný rozmach v posledních několika letech (programy 

Interreg a Cíl 3). 

Jaké však existují formy spolupráce mezi obcemi navzájem a za jakým účelem 

k takovému spojení dochází? Spolupráce obcí získává v současnosti nejrůznější formy a může 

mít i odlišné základy. Nejčastějším dělením je vnitrostátní spolupráce a přeshraniční 

spolupráce. V oblasti vnitrostátní spolupráce obcí se spolupráce může uskutečňovat třemi 

základními způsoby.  

První je možnost spolupráce na základě smlouvy, která se vztahuje ke splnění 

konkrétního úkolu. Zde se jedná o poměrně novou formu, která je založena na veřejnoprávní 

smlouvě mezi obcemi, tedy smlouva tzv. koordinačního typu. V tomto případě vzájemné 

spolupráce nevzniká žádná nová právnická osoba, cílem této spolupráce je realizace určitého 

společného zájmu, ať již dlouhodobého nebo časově vymezeného. Konkrétně se může jednat 

například o společnou výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizace nebo o zajištění zlepšení 

dopravní infrastruktury v řešeném území. Toto spojení může být ukončeno při dosažení 

společného cíle, případně může být rozšířeno na další předmět zájmu, které partnerské obce 

sdílejí. 

Druhou formou, jak navázat vzájemnou spolupráci mezi obcemi, je vytvoření 

dobrovolného svazku obcí. Principem této formy je vznik právnické osoby, jejímiž členy 

mohou, ale nemusí být jednotlivé obce ve vymezeném území. Tato forma spolupráce není 

úplně nová, znala ji i předchozí právní úprava postavení obcí, která však značně omezovala 

činnost  dobrovolných svazků obcí,a proto byla tato problematika s přijetím nového zákona 

upravena. Dobrovolný svazek obcí bývá opět založen s cílem společně realizovat rozvojovou 

činnost. V případě, že je založen pouze na jednom konkrétním záměru, je jeho dlouhodobá 
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činnost považována spíše za nestabilní. Pevnějším stavebním prvkem při tvorbě partnerství je 

více společných rozvojových záměrů. Jednotlivé obce mohou do již vzniklého svazku 

přistoupit, členství ukončit, případně založit svazek nový. Velmi často využívanou variantou 

bývá i členství obce v několika různých svazcích, které se mohou lišit svým zaměřením    

nebo rozsahem působnosti. Tento jev lze nazvat dvoustupňovou strukturou. Jedná se o situaci, 

kdy jednotlivé obce jsou členem  malého svazku (přibližně 10-20 obcí) a dále jsou samostatné 

obce i jejich malé svazky členem velkého svazku. V tomto případě pak bývají členy rady 

právě předsedové těchto malých uskupení. Tato varianta reálně funguje např. v mikroregionu 

Rakovnicko, v obdobné podobě i ve svazku Krkonoše – svaz měst a obcí. V případě 

Krkonoše – svaz měst a obcí44 nejsou samotné svazky členem velkého svazku, ale za člena se 

považují pouze jednotlivé obce. Členství předsedů “malých“ svazků v radě “velkého“ svazku 

však i tak úspěšně funguje a představuje jakousi vyváženost při rozhodování o činnosti a 

zaměření velkého uskupení obcí. 

Existují však i jiné formy dělení. V záznamech registru svazků obcí (dle ÚÚR 

v Brně) lze svazky všeobecně rozdělit dle velikosti spravovaného území, dále dle počtu 

zúčastněných obcí nebo vymezeného území. Cílem většiny svazků je podle něj nejčastěji 

zajištění komplexního rozvoje území.45 

V problematice zakládání spolupracujících celků můžeme také narazit na jiné pojmy 

označující  takto vzniklý subjekt jinak než pojmem svazek. Jednotlivé celky se často nazývají 

také Sdružení obcí nebo Mikroregion. Principielně není u těchto forem zásadní rozdíl oproti 

dobrovolným svazkům obcí, totožné ale nejsou. 

Mikroregiony  začaly vznikat z podnětu Programu obnovy venkova a programu 

Sapard v druhé polovině 90. let 20. století. Ze začátku vznikaly mikroregiony na nejrůznějších 

právních a smluvních základech, ale od roku 2001 bývá mikroregion založen nejčastěji opět 

podle zákona  o obcích a to způsobem uzavření smlouvy za účelem splnění konkrétního 

úkolu.  

Možná je však i jiná právní subjektivita, která je podložena i platnou legislativou ČR. 

Mikroregiony mohou mít právní subjektivitu například dle občanského zákoníku, dle obce 

jako společníka akciové společnosti, nebo společnosti s ručením omezeným, nebo dle 

                                                
44 http://www.krkonose-smo.cz/  
45 www.uur.cz  
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zvláštních zákonů (např. zákon o nadacích). Na první pohled tedy mohou být dobrovolné 

svazky obcí a mikroregiony podobné svým zaměřením, rozdílnost však mají zakotvenou již 

ve fázi zakládání. 

V nejrůznějších pramenech bývá dále uváděna i jiná typologie spolupracujících obcí.  

První členění můžeme rozlišovat dle poměru velikosti první největší a druhé největší obce 

regionu. Zde existují dva podtypy: 

• Sdružení menších obcí, které obklopují spádové centrum – jedná se o větší 

nebo nějakým způsobem významnější místo 

• Sdružení obcí zahrnující více obcí přibližně stejné velikosti nebo významu 

(žádná obec není počtem obyvatel více než dvojnásobně velká oproti druhé 

největší) 

Druhý způsob typologie je založen na důvodu dobrovolné spolupráce. Tato 

spolupráce může být funkční pouze za účelem konkrétní investiční akce nebo může být 

založena s cílem obecného rozvoje území, který je specifikován ve společném strategickém 

plánu rozvoje. 

Neméně významný prvek při členění jednotlivých sdružení obcí je i směr jejich 

společného zájmu, který je sjednocuje. Opět můžeme definovat několik  rozdílných kategorií. 

První kategorií jsou  sdružení obcí společně „pečující“ o daný region. Na území ČR se jedná 

např. o  Severočeské sdružení obcí (SESO) nebo Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK), a 

další. Společným zájmem může být i získávání financí z grantových programů nebo 

z Evropské unie. Právě za účelem společného úsilí získat dotace z Programu obnovy venkova, 

Strukturálních fondů Evropské unie nebo z programů Leader+ a Leader ČR vznikají 

v posledních letech mnohé mikroregiony. S tímto společným zájmem se v některých 

případech pojí i změna právní formy některých mikroregionů. Jedná se o vznik takzvaných 

MAS (Místních akčních skupin), které zvyšují možnosti regionu získat finanční dotaci 

z uvedených zdrojů. Zde se však již nejedná o čisté spojení obcí, neboť MAS musí mít za 

členské subjekty určitou stanovenou procentuální základnu ze soukromého a neziskového 

sektoru. 

Společným zájmem samozřejmě nemusí být jen získávání financí nebo zajišťování 

pevnější pozice daného  regionu v rámci ČR. Společným zájmem mohou být i jiné zajímavé 
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oblasti činnosti obcí, jako je například vytváření podmínek pro rozvoj turistického ruchu 

(Ladův kraj na Říčansku). 

Poslední kategorií jsou sdružení obcí řešící určitý konkrétní věcný problém. Jako 

příklad můžeme uvést Sdružení lázeňských měst a sídel, Sdružení historických sídel nebo 

některých energetických sdružení.  

Spolupráce obcí vrcholí na celostátní úrovni -v našich podmínkách takto funguje 

Svaz měst a obcí České republiky, který řeší obecné problémy (především v legislativní 

oblasti) a spadá pod mezinárodní právní pojem „celonárodní asociace“. 

Tolik k formám vnitrostátní spolupráce obcí. Byla však zmíněna možnost 

mezinárodní spolupráce, která je  na úrovni místní samosprávy představována možností 

spolupráce obcí s obcemi jiných států. V tomto případě mohou být obce partnery 

přeshraničních samospráv nebo mohou být členy mezinárodních sdružení místních orgánů.  

Taktéž mohou vzájemně spolupracovat svazky obcí na území jednoho státu se svazky obcí 

států jiných. Vyloučen není ani vznik nové právnické osoby na základě přeshraniční 

spolupráce obcí nebo svazků. V tomto případě je však zapotřebí, aby byla v platnosti 

mezinárodní smlouva, kterou jsou dotčené státy vázány. 
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4. Funkční model SMOČR 

4.1. Vznik a geneze  

 

SMOČR odvozuje svou existenci a navazuje na první Sjezd českých měst, který se 

konal 27.10.1907 v Kolíně a zúčastnilo se ho 210 delegátů ze stovky českých měst. Myšlenka 

součinnosti se v tehdejších samosprávných kruzích setkala s velkým pochopením a 

pozitivním ohlasem. Z již tehdejší potřeby svolávat společná setkání vyvstala i potřeba zřízení 

organizace, která by připravovala společná jednání a sjezdy, vytvářela koncepční materiály a 

dokumenty a pracovala na postupném zdokonalení samosprávy. Delegáti prvního sjezdu proto 

přijali Organizační statut sjezdový, zvolili Stálý výbor sjezdový a několik pracovních sekcí. 

Stálý výbor sjezdový pak byl pověřen založením organizace pod názvem Svaz českých měst 

v království Českém. Po první světové válce, v roce 1920, pak došlo k rozšíření působnosti 

Svazu českých měst na Moravu a Slezsko, později pak i na Slovensko. Vytvořen byl Svaz 

československých měst. Tento pracoval až do předválečných let druhé světové války, po ní již 

obnoven nebyl. 

Ustavující sjezd novodobého Svazu měst a obcí ČR se konal 16. ledna 1990 v Brně. 

Svaz původně kladl důraz především na podpůrnou a poradenskou činnost směrem k obcím, 

ale postupem času se dostávala   do popředí potřeba prosazovat zájmy samosprávy ve vztahu 

k ústředním orgánům výkonné a zákonodárné moci. Průběžně docházelo ke koncepčním 

změnám zaměření činnosti Svazu. První zřetelné úspěchy se objevily v roce 1992, kdy začal 

být Svaz vnímán vládou i ostatními orgány státní správy jako partner. Od roku 1993 byl již 

relevantním partnerem pro exekutivu i legislativu a účastnil se připomínkového řízení                

při projednávání vládních návrhů zákonů, aniž by byl jako povinné připomínkové místo 

obsažen v Legislativních pravidlech vlády. Statutu povinného připomínkového místa Svaz 

dosáhl až 1.června 2004. Po vstupu České republiky do Evropské unie se Svaz stal partnerem 

i evropským institucím. 

Členství ve Svazu měst a obcí ČR je individuální, členem se může stát každá obec, 

město, městys i městská část. „V současné době je členem Svazu 2 441 měst a obcí, tedy 39,1 

% z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce tak zastupují 7 411 370 obyvatel, 
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což představuje 72,2 % z celkového počtu obyvatel ČR.“46 

Lze říci, že vývoj v členské základně Svazu stagnuje, maximálně že Svaz lehce 

posiluje. V průběhu vývoje se některé obce snažily i o odtržení a založení vlastního sdružení 

obcí. Důvody pro nečlenství mohou být různého charakteru – Svaz bude hájit zájmy měst a 

obcí bez ohledu na členství další obce; vznik členství by zbytečně oslabil obecní pokladnu; 

nesouhlas s prosazovanými konkrétními cíli (např. v oblasti zákona o rozpočtovém určení 

daní nebo zákona o střetu zájmů). 

SMOČR sídlí v Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65 Praha 4, dříve sídlil 

v Pacovské, Štěpánské a Vinohradské ulici. Krátce po přestěhování do ulice Pacovská byl při 

deratizaci sklepa zničen archiv Svazu za období 1990 – 1993. 

 

4.2. Cíle SMOČR 

 

Základním cílem SMOČR je hájit společné zájmy a práva obcí sdružených ve Svazu. 

Svaz usiluje být partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci, spolupracuje na 

návrzích legislativních opatření v připomínkovém řízení a procesu schvalování zákonů 

v oblastech týkajících se místní samosprávy. SMOČR se dokonce nebojí používat pojmu 

lobbying a tak sám o sobě uvádí, že jeho cílem je i legitimní lobbying. Důležitým 

dlouhodobým cílem je prosazení stavu, kdy právě bude Svaz vnímán jako důležitý a legitimní 

partner pro vládní a politickou reprezentaci.  

Svaz si dále klade následující partikulární cíle47: 

• hájit společně zájmy a práva obcí jako samosprávných orgánů 

• prosazovat a rozvíjet demokratické prvky v systému samosprávy a místní správy 

v ČR 

• posilovat ekonomickou samostatnost obcí 

• posilovat vliv obcí v legislativní oblasti, včetně vlastních iniciativ a návrhů 

předkládaných krajům, parlamentu a vládě 

                                                
46 Výroční zpráva SMOČR 2005, str. 15 
47 http://www.smocr.cz/smo-cr/o-svazu/default.aspx a Výroční zpráva SMOČR 2005 str. 3 
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• vytvářet podmínky pro přípravu a odborné vzdělávání volených členů 

zastupitelstev a pracovníků odborného aparátu obecních úřadů 

• účastnit se procesu reformy veřejné správy a tvorby nového systému vyšších 

územněsprávních celků 

• vytvářet podmínky pro poskytování potřebných a odborných služeb pro obce a 

města 

• být společenskou platformou pro představitele samospráv měst a obcí v ČR 

• napomáhat rozvíjení zahraničních kontaktů měst a obcí, vytvářet partnerské 

vztahy a další formy mezinárodní spolupráce s municipalitami druhých zemí 

• spolupracovat s národními sdruženími samosprávných orgánů a mezinárodními 

organizacemi působícími v oblasti samosprávy 

• rozšiřovat neustále členskou základnu, aby bylo možné silným svazem dosáhnout 

rychleji všech cílů Svazu 

 

4.3. Orgány Svazu a způsob jejich ustavování 

 

4.3.1. Sněm 

 
Je nejvyšším orgánem Svazu. Podle platných stanov se koná vždy do šesti měsíců po 

celorepublikových komunálních volbách. Sněm může zasedat i mimořádně na návrh Rady 

SMOČR či na návrh minimálně 1/5 členské základny k projednání nutných záležitostí. Sněm 

určuje priority a hlavní směry činnosti Svazu, schvaluje hospodaření Svazu mezi Sněmy a 

přijímá stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí. Každá obec vysílá delegáta (fyzickou 

osobu), nebo pověřuje jinou členskou obec zastoupením. Sněm rozhoduje hlasováním 

delegátů a je usnášeníschopný, je-li při prezenci zaregistrováno minimálně třicet procent 

členů Svazu včetně pověření, vydaných k zastupování členy Svazu. Sněm volí orgány Sněmu 

a schvaluje a volí orgánů Svazu - členy a náhradníky Rady Svazu, členy a náhradníky 

Kontrolní komise Svazu. Sněm rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Rady, čímž se má 

zabránit diktátu výkonných orgánů Svazu. 
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obr. 1 : Organizační struktura SMOČR, zdroj www.smocr.cz 

 

Sněm rozhoduje a volí většinou přítomných hlasů, v případě některých ustanovení 

stanov se musí, na základě požadavku zástupce Komory Svazu, hlasovat komorovým 

způsobem – návrh musí schválit všechny tři komory odděleně.  

Sněm schvaluje Stanovy svazu a jejich úpravy a určuje výši členských příspěvků (ta 

je v současné chvíli nastavena dvousložkově : a) pevná část členského příspěvku - pro obec   

ve výši 2.200,- Kč, pro město ve výši 5.000,-Kč, pro statutární město a hlavní město Prahu   

ve výši 10.000,-Kč; b) variabilní část členského příspěvku ve výši 1,80 Kč za občana)48. 

V praxi je Sněm spíše reprezentativním orgánem, nebo fórem k podání informací o 

                                                
48 Stanovy SMOČR z roku 2003 
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problémech obcí, nastavuje směr politiky SMOČR pro následující období a volí čelní 

představitele Svazu. Využití Sněmu pro formulaci problému a zadání přímého úkolu 

Kanceláři se stává výjimečně, v roce 2005 to byl například požadavek zapracování označení 

městys do zákona o obcích a navrácení titulů městys, obcím, které tento statut měly před 

rokem 1954.49  

 

4.3.2. Rada  

 

Řídí a kontroluje činnost Svazu v období mezi Sněmy. Zasedá minimálně dvakrát 

ročně. Ze své činnosti je Rada odpovědná Sněmu, který Radu volí na základě veřejného 

hlasování, jsou v ní zástupci obcí a měst všech okresů, statutárních měst, zástupce Výboru 

městských částí a městských obvodů, zástupce komory statutárních měst, zástupce komory 

měst, zástupce komory obcí, zástupce komory vesnic a zástupci měst Prahy, Brno, Ostrava a 

Plzeň. V současné době má Rada celkem 95 členů.  

Rada zasedá zpravidla čtyřikrát ročně, do její pravomoci patří především volba 

Předsedy, místopředsedů a ostatních členů Předsednictva, přijímání nových členů a 

rozhodování o ukončení členství. Rada SMOČR zřizuje Kancelář SMOČR, stanovuje počet 

zaměstnanců a vymezuje její pravomoci. Na návrh Předsednictva jmenuje vedoucího 

Kanceláře SMOČR. Rada schvaluje dílčí výsledky hospodaření Svazu a navrhuje jeho 

rozpočet na následující rok. Formuluje usnesení k různým problematikám samosprávy. Rada 

má za úkol prosazovat všechny formy spolupráce s parlamentem a vládou ČR a je jakýmsi 

dozorčím orgánem, který kontroluje hospodaření a stav členské základny. Na druhou stranu se 

však na jednání Rady dostavují někteří poslanci a senátoři, takže zde probíhají různé 

neformální rozhovory a předávají se důležité informace. 

 

4.3.3. Předsednictvo 

 

Zajišťuje operativní činnost Svazu v období mezi zasedáními Rady. Formuluje 

                                                
49 Usnesení IX sněmu SMOČR 2005 



stanoviska Svazu k aktuálním problematikám samosprávy, rozpracovává úkoly a závěry 

Rady, předkládá Radě návrhy, postupy, zprávy o jednání s parlamentem a vládou, provádí 

analýzu získaných poznatků, zpracovává podněty členů komisí a výborů a podává návrhy       

na řešení. Agendu Předsednictva připravuje z velké části Kancelář. Předsednictvo podle 

stanov odpovídá za zveřejněné informace. Ze své činnosti je odpovědné Radě a z jejich členů 

je voleno. Předsednictvo je složeno z jedenácti členů, jsou to primátor Prahy jako čestný 

předseda, místopředsedové a další členové – komora měst má 5 členů, komora statutárních 

měst 4 členy včetně čestného předsedy, komora obcí 2 členy.  Předsednictvo je voleným 

orgánem, který má největší vliv na konkrétní činnost Kanceláře svazu a určuje i jeho 

personální složení. Na základě jeho rozhodnutí jsou Kanceláří přijímány priority při 

prosazování připomínek k věcným návrhům zákona. Předsednictvo je v zásadě exekutivní 

orgán a dokáže zaujímat stanoviska poměrně rychle. Schází se každý měsíc, v případě 

naléhavých případů může být hlasování provedeno korespondenčně. Složení Předsednictva je 

do značné míry vychýleno ve prospěch velkých měst.  

 

4.3.4. Komory 

 

Zajišťují požadavky jednotlivých druhů obcí. Každá obec je členem jedné z komor; 

statutární města a hl. m. Praha jsou členem Komory statutárních měst, města jsou členem 

Komory měst a obce jsou členem Komory obcí; městské části nebo městské obvody 

statutárních měst a hl. m. Prahy a právnické osoby nejsou členem žádné z komor. Členové 

komor volí ze svého středu předsedu komory, který je zpravidla místopředsedou Svazu a 

zástupcem příslušné komory v Předsednictvu Svazu. Komorové uspořádání Svazu zajišťuje 

vyváženost názorů různých velikostních kategorií obcí. Při hlasování jsou Komory využívány 

ve Sněmu, kde se na základě požadavku hlasuje komorovým systémem, návrh tedy musí být 

přijat všemi komorami zvlášť. Stejně tak je tento systém používán při hlasování o stanovách, 

jednacím řádu Sněmu, rozhodnutím o dispozici s majetkem nebo rozhodnutí o zrušení 

SMOČR. 
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4.3.5. Kontrolní komise 

 

Je devítičlenný nezávislý kontrolní orgán Svazu. Řídí se vlastním jednacím řádem a 

ze své činnosti je odpovědný Sněmu. Kontrolní komise dohlíží na dodržování obecně 

závazných právních předpisů a Stanov při činnosti Svazu. Dále kontroluje hospodaření s 

finančními i hmotnými prostředky Svazu, kontroluje dodržování rozpočtu a provádí kontrolu 

účtů. Předseda Kontrolní komise se účastní zasedání Rady a Předsednictva a má při nich 

s poradní hlas. Kontrolní komise o své činnosti podává dvakrát ročně zprávu Radě a o 

výsledcích své práce informuje Sněm. 

 

4.3.6. Pracovní komise 

 

Jsou vytvářeny jako speciální poradní orgány Předsednictva. Řeší určité specifické 

okruhy problémů mající vazby na obecní samosprávu. Komise jsou složeny ze zástupců členů 

Svazu i z odborných pracovníků z daných oblastí. Současné době je ustaveno 14 odborných 

komisí (např. Bytová, Dopravní, Cestovního ruchu, Pro zdravotně postižené občany). 

Předseda komise je zodpovědný za její činnost a v zásadě může komunikovat názory Svazu, 

oficiálně se to děje po dohodě s členem Předsednictva. Členství v komisích je do značné míry 

decentralizované, členem se může stát kdokoli, kdo se přihlásí. Komise jsou velmi důležitým 

funkčním orgánem Svazu, jsou v nich projednávány veškeré návrhy zákonů a členové komisí 

se k nim přednostně vyjadřují. Na základě informací komisí, nebo členů komisí, jsou 

Kanceláří zpracovány připomínky k návrhům zákonů. Předsedové komisí mohou vést 

samostatná jednání s úředníky ministerstev a následně o těchto jednáních informují Komise, 

případně Předsednictvo. 

 

4.3.7. Výbory Svazu 

 

Výbory Svazu ustavuje Sněm k zabezpečení kvalifikovaného výkonu funkcí Svazu 

s ohledem na zájmy a potřeby jednotlivých typů obcí a měst. Výbory jsou ustavovány dle 
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aktuálních požadavků ad-hoc  a  fungují jako fórum pro prodiskutování specifických 

problémů v činnosti Svazu. Mají pouze poradní úlohu. V současné době je ustaven Výbor 

městských obvodů a částí statutárních měst.  

 

4.3.8. Kancelář svazu 

 

Provádí praktický výkon rozhodnutí orgánů Svazu a zajišťuje naplňování priorit 

Svazu daných Sněmem. Zpracovává stanoviska Svazu k návrhům právních předpisů, 

koncepcí, programů a dalších dokumentů souvisejících s životem měst a obcí. Organizuje 

semináře, konference a krajská setkání. V čele Kanceláře stojí ředitel kanceláře, který je 

zároveň výkonným místopředsedou SMOČR. Ředitel je zodpovědný za bezchybný chod 

kanceláře. 

Z hlediska přípravy stanovisek Svazu k návrhům zákonů hraje Kancelář velmi 

důležitou úlohu. Měla by sice pouze poskytovat servis pro rozhodování Radě a Předsednictvu, 

při bližším pohledu jde spíše o skryté centrum moci. Zejména legislativně – právní oddělení 

Kanceláře má velký vliv na každodenní činnost Svazu a i na rozhodování nadřízených orgánů. 

Tento vliv pramení právě z momentu přípravy materiálů, které jsou ve značné míře těmito 

orgány oficiálně “posvěceny“ hlasováním. V případě méně důležitých právních úprav návrhy 

Kanceláře dokonce ani nejsou schvalovány Předsednictvem. Nastat může i případ, kdy návrh 

zákona je důležitý, ale kvůli časovému tlaku jsou připomínky zpracovány pouze Kanceláří a 

Předsednictvo je o nich informováno dodatečně. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Příprava a tvorba legislativy ČR 

 

V následující části práce popíšeme legislativní proces v České republice,                 

na konkrétním případu zákona č. 111/2006 o pomoci v hmotné nouzi. Na příkladu tohoto 

zákona ukážeme důležitá místa aktivity Svazu města obcí ČR směřující k ovlivnění 

konečného znění zákona. V textu je nejprve definován daný postup legislativního procesu a  

popsán proces, tak jak byl v praxi uplatněn v případě vybraného zákona 

 

5.1. Představení a důležité body návrhu zákona 

 

Smyslem úpravy je změna systému ochrany občanů a rodin před hmotnou nouzí. 

Cílem je pak především motivovat občany k aktivnímu hledání zaměstnání a k přijetí i méně 

placené práce. Z toho vyplývá, že ti, kteří prokáží snahu zvýšit si příjem vlastní prací, by měli 

být při čerpání sociálních dávek zvýhodněni. 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi obsahuje nástroje, které budou motivovat příjemce 

dávek k hledání a přijetí zaměstnání právě i za nižší mzdu. Má přispět k omezení dlouhodobé 

závislosti na sociálních dávkách a v důsledku toho bránit sociálnímu vyloučení. Nová právní 

úprava finančně zvýhodňuje ty příjemce dávek, kteří budou při řešení své situace aktivní 

(např. při hledání zaměstnání). Jde tak o prosazení principu, podle něhož se ten, kdo pracuje, 

musí mít lépe než ten, kdo se práci vyhýbá. Využitím metod a postupů sociální práce se 

vytvářejí podmínky pro zabezpečení individuální práce s příjemci pomoci v hmotné nouzi,     

a tak je zajišťováno potřebné začlenění těchto osob do společnosti. Návrh zároveň vychází z 

principu odpovědnosti jednotlivců za jejich sociální postavení. 

Návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi navazuje na nový zákon o životním a 

existenčním minimu a reaguje na změnu koncepce životního minima z dvousložkového        

na jednosložkové. Pro stanovení živobytí osoby využívá i nově zavedeného institutu 

existenčního minima. Vytváří také podmínky pro jednotný informační systém. 

Společně s výše uvedenými změnami bude také nově koncipována další dávka – 

příspěvek na živobytí. 
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Pokud klient, žádající o dávku pomoci v hmotné nouzi, nebude aktivně 

spolupracovat při hledání práce, bude odmítat nabízenou práci nebo jiným způsobem nebude 

projevovat vlastní snahu o zvýšení příjmu, odrazí se tyto skutečnosti ve výši příspěvku         

na živobytí. V krajním případě může dojít i k situaci, kdy úřady neuznají žadatele o dávku z 

uvedeného důvodu za osobu v hmotné nouzi a dotyčný tak nebude mít nárok na příslušné 

peněžité nebo věcné zabezpečení. Pokud už člověk tuto dávku pobírá, mohou mu úřady 

vyplácení příspěvku pozastavit nebo příspěvek odejmout. 

V souvislosti se zavedením nové úpravy ministerstvo pro místní rozvoj počítalo        

s jednorázovým zvýšením nákladů, které bude souviset se zabezpečením systému pomoci         

v hmotné nouzi. Na druhou stranu ale zpřísnění podmínek pro ty, kteří se vědomě a 

prokazatelně práci vyhýbají, přinese úspory a to je bezpochyby krok správným směrem, jak 

ministerstvo uvádí50. 

 

5.2. Věcný návrh zákona a připomínkové řízení 

 

Na samotném počátku legislativního procesu máme tzv. Věcný návrh zákona, který 

vypracuje příslušné ministerstvo (v našem případě Ministerstvo práce a sociálních věcí) nebo 

jiný orgán státní správy. Tento návrh zasílá orgán který návrh vypracoval dopisem člena 

vlády nebo vedoucího jiného ústředního orgánu k připomínkám povinným připomínkovým 

místům, mezi kterými jsou například všechna ostatní ministerstva, Úřad vlády, kraje a hlavní 

město Praha, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář poslanecké sněmovny, Ústavní soud, 

Nejvyšší kontrolní úřad nebo třeba i Úřad pro ochranu osobních údajů.51   

Jak již bylo zmíněno výše, Svaz měst a obcí ČR se stal 1. června 2004 povinným 

připomínkovým místem při tvorbě zákonů týkajících se samostatné nebo přenesené 

působnosti obcí, jako Sdružení obcí s celostátní působností, tento věcný záměr se zasílá 

                                                
50 http://www.mpsv.cz/files/clanky/2117/071105a.pdf  
51 plný seznam připomínkových míst je možné najít v dokumentu Legislativní pravidla vlády ČR – 

www.vlada.cz 
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v listinné i elektronické podobě.52  

Od momentu doručení Kanceláři má SMOČR lhůtu patnácti pracovních dnů            

na sdělení připomínek k projednávané normě. Vedoucí legislativního oddělení neprodleně 

přidělí tento Věcný návrh příslušnému zaměstnanci legislativního oddělení Kanceláře Svazu – 

odbornému garantovi problematiky, které se zákon dotýká. Garant prostřednictvím 

sekretariátu Kanceláře rozešle návrh právního předpisu spolu s průvodním dopisem, který 

obsahuje i vybrané možné sporné body, k připomínkám členům komise Svazu, které se oblast 

navrhované úpravy věcně dotýká U zvláště důležitých norem i předsednictvu Svazu či 

komorám Svazu. Pro zaslání připomínek členů komisí je stanovena lhůta, která je odvozena 

od lhůty pro připomínky, nejčastěji 5-10 pracovních dnů. Garant následně návrh právního 

předpisu posoudí z hlediska, zda a jak se dotýká obcí, zda je navrhovaná změna pro obce 

výhodná či nikoliv, zda je navrhované řešení legislativně (a technicky) v pořádku a zda je 

v návrhu dostatečně posouzen hospodářský a finanční dopad na rozpočty obcí. 

V případě námi sledovaného návrhu byly odborným garantem Svazu identifikovány 

zejména tyto problémové oblasti, které se týkaly obcí s přenesenou působností 

(tzv.“dvojkového typu“): 

o Nedostatečný aktuální počet pracovníků obecního úřadu, kteří splňují 

kvalifikační předpoklady dané návrhem. 

o Potřeba odhadu počtu nově přijatých sociálních pracovníků nutných podle 

navrhované úpravy. 

o Potřeba odhadu finančního zatížení rozpočtu města (mzdy sociálních 

pracovníků). 

o Potřeba odhadu nutné kvalifikace pracovníka posuzujícího nárok. na dávku 

hmotné nouze. 

 

Věcný návrh byl spolu s průvodním dopisem zaslán členům Sociální komise a 

                                                
52 Věcný návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi je přiložen jako elektronická příloha č.1. 
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zástupcům Komory statutárních měst. Odpověděly městské a obecní úřady Brno, Kladno, 

Hlavní město Praha, Teplice, Olomouc, Zlín a Ústí nad Labem. Návrh byl tedy 

připomínkován a navrácen Kanceláři Svazu a Garantovi. Pro ilustraci uvádíme odpověď 

odboru sociální péče magistrátu města Kladna53: 

1/  Vzhledem k tomu, že zatím splňují kvalifikační předpoklady dle nového zákona 

pouze 4 pracovnice včetně 2 vedoucích úseků a vedoucí odboru, znamenalo by to, že na 

přímý výkon této činnosti by zbyla pouze 1 pracovnice splňující požadované vzdělání. S 

ohledem na uváděnou skutečnost, že v prvním roce platnosti zákona se nepředpokládá přijetí 

nových sociálních pracovníků, obáváme se, že na plný rozsah požadovaných činností nebudou 

stávající pracovnice stačit. 

2/  Lze předpokládat, že stávající počet pracovníků by zajišťoval dávkovou agendu a 

na vlastní sociální práci by bylo nutno přijmout nové pracovníky. Tento odhad vyplývá ze 

současné praxe, kdy pracovnice vykonávají především dávkové  činnosti a na vlastní sociální 

práci zbývá minimum času. Odhadujeme počet pracovníků, který by vykonával funkci 

sociálního pracovníka na asi 10. 

3/   Při zařazení sociálního pracovníka do 9. třídy dle Katalogu prací předpoklad 

zatížení rozpočtu na mzdy asi 10 nových pracovníků je asi 1.500.000 Kč ročně. 

4/     Dle našeho názoru pracovník posuzující nárok na dávku hmotné nouze by měl 

splňovat kvalifikační předpoklad minimálně střední odborné vzdělání s maturitou. 

5/    K uváděnému předpokladu, že se zjednoduší práce dávkového pracovníka a 

proto, že může být část pracovníků převedena na výkon sociální práce, uvádíme, že se nám 

jeví zjednodušení práce dle nového zákona jako vysoce nepravděpodobné. 

 

Na základě připomínek členů komise a vlastního rozboru návrhu jsou zpracovány 

Připomínky SMOČR, které jsou v dané lhůtě zaslány příslušnému ministerstvu nebo jinému 

orgánu státní správy. 

Tyto připomínky musejí být formulovány jednoznačně a konkrétně, musejí být řádně 

                                                
53 Odpověď magistrátu města Kladna na dopis kanceláře SMOČR 1282/05, zpracovala Martina Kopsová 
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odůvodněny a je-li požadováno nahradit nějakou pasáž jiným textem, musí být navržena nová 

formulace. Dělí na připomínky obecné a připomínky k jednotlivým částem textu věcného 

záměru. 

Pokud kterékoliv připomínkové místo uplatňuje připomínky, které považuje za 

podstatné, označí je za připomínky zásadní. Pokud orgán, který Věcný návrh k připomínkám 

zaslal, takto označené připomínce nehodlá vyhovět, stává se tato připomínka předmětem 

rozporu. Ostatní připomínky mají povahu doporučení a pokud jim není vyhověno, předmětem 

rozporu se nestávají.  

Rozpor je řešen jakýmsi druhem dohodovacího řízení, které probíhá na několika 

úrovních. Na první úrovni se setkávají Garant a vedoucí oddělení ministerstva (nebo orgánu), 

které věcný návrh předložilo a představí si vzájemně své názory na předmět rozporu. Pokud 

jedna strana v rozporu ustoupí, je dohodovací řízení ukončeno. Pokud obě strany trvají na 

svých stanoviscích, přesouvá se dohodovací řízení o stupeň výše, sejdou se tedy vedoucí 

legislativně – právního oddělení a náměstek ministra, pokud toto jednání nepřinese dohodu, 

sejde se ředitel kanceláře SMOČR (výkonný místopředseda) a ministr příslušného resortu, 

popřípadě vrcholný představitel orgánu státní správy, který věcný návrh předložil. V případě, 

že ani na tomto stupni není dosaženo shody, je dohodovací řízení ukončeno s přetrvávajícím 

rozporem. V tomto případě se předloží nevyřešený rozpor spolu s věcným záměrem 

k rozhodnutí vládě. Při odstranění rozporu je třeba dbát, aby nevznikl rozpor s jiným 

připomínkovým místem. 

Dojde-li na základě výsledků připomínkového řízení k podstatné změně obsahu 

věcného záměru, zašle orgán, který jej vypracoval, věcný záměr znovu k připomínkám jako 

nový věcný návrh. 

V případě sledovaného případu Zákona o pomoci ve hmotné nouzi bylo k věcnému 

návrhu Garantem, potažmo kanceláří svazu vzneseno 37 zásadních a 10 doporučujících 

připomínek.  

Pro případné lepší sledování změn zákona uvedeme alespoň 3 obecné zásadní 

připomínky : 

1) Zaměstnanci obecních úřadů vykonávající pomoc v hmotné nouzi 

SMOČR se domnívá, že propojení návrhu zákona o sociálních službách a návrhu 
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zákona o pomoci v hmotné nouzi není žádoucí. Souhlasí, že jistá odborná způsobilost pro 

práci v této oblasti je nutná, její míra by však měla být předmětem konsensu mezi 

ministerstvem a obcemi. Některá města (a to nejen menší) by měla problém naplnit 

požadavky zákona o sociálních službách na sociálního pracovníka. To dokládá následující 

tabulka s údaji z vybraných obcí a bude nutné přijmout nové pracovníky, což významně zatíží 

rozpočty obcí, neboť příspěvek na výkon přenesené působnosti tyto náklady nepokryje. 

 

 

 

Obec Počet zaměstnanců odboru/splňující podmínku 

odborné kvalifikace podle navrhované úpravy 

Odhad potřebnosti nových 

zaměstnanců  

Město Albrechtice 4/4 2 

Brno 41/10 neuvedeno 

Havířov 42/11 14 

Chlumec nad Cidlinou 3/1 1-2 

Karlovy Vary 21/0 15 

Kladno neuvedeno/4 10 

Liberec 11/1 nejméně 3 

Most neuvedeno/5 5 

Nový Bydžov 2/0 2 

Praha 11 29/10 6 

Rožmitál pod Třemšínem 15/neuvedeno 2 
 

SMOČR navrhuje, aby byl vytvořen zvláštní zákon upravující postavení 

zaměstnanců v sociálně-právní oblasti a ten prošel řádným připomínkovým řízením. 

2) Financování provozních nákladů systému výplaty dávek 

Pro SMOČR je absolutně nepřípustné, aby se obce podílely třetinou nákladů ročně. 

Administrace a výplata dávek je služba vykonávaná obcemi pro stát a za takovou službu by  

měl stát zaplatit plnou cenu. SMOČR navrhuje, aby provozní náklady, tak jak jsou vyčíslené 

v obecné části důvodové zprávy, hradil v plném rozsahu stát. 

3) Doplatek na bydlení 

SMOČR nesouhlasí s koncepcí doplatku na bydlení. Jeho financování z rozpočtů 
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jednotlivých obcí je přinejmenším podivné. Odhadnuté 3 mld. budou rozdělovány 

rozpočtovým opatřením závislým na stanovených sociálních ukazatelích. Je však otázkou, jak 

chce ministerstvo sledovat takové ukazatele jako je vývoj výše nájmu v jednotlivých 

lokalitách, dostupnost levnějšího bydlení a vývoj některých služeb (např. vodné a stočné). 

Upozorňujeme, že se v příštích šesti letech pravděpodobně bude deregulovat nájemné a určitě 

porostou ceny služeb (které jsou nesmyslně do doplatku zahrnuty), takže nikdo není schopen 

odhadnout výši potřebných finančních prostředků třeba na rok 2008. I nejmenší obce, které 

dosud neměly s výplatou dávek zkušenosti, si budou muset zaplatit úředníka znalého nového 

správního řádu pro administraci dávky, pokud nějaký jejich občan o ni požádá. Bez ohledu na 

to, zda mu bude dávka nakonec vyplacena, je potřeba ji zúřadovat a rozhodnout o ní. 

Argument Ministerstva financí, že obce plýtvají prostředky na sociální dávky, je lichý a neměl 

by na jeho základě vznikat takto nepodložený experiment. Navrhujeme, aby administraci a 

výplatu doplatku na bydlení vykonávaly úřady práce nebo pověřené obecní úřady jako 

přenesenou působnost.54  

Svaz měst a obcí dosáhl již na první úrovni dohodovacího řízení při jednání s MPSV 

vyrovnání prvních dvou obecných připomínek55; úprava týkající se sociálních pracovníků 

v návaznosti na zákon o sociálních službách byla z věcného návrhu zákona o hmotné nouzi 

vypuštěna a financování provozních nákladů systému výplaty dávek bylo upraveno. Na 

základě nepřijetí třetí obecné připomínky proběhlo až jednání mezi výkonným 

místopředsedou SMOČR Jechem a ministrem Škromachem56. Této připomínce nebylo ze 

strany MPSV vyhověno vůbec a stala se jednou ze čtyř zásadních nevypořádaných 

připomínek k tomuto zákonu ze strany SMOČR, a stala se také hlavním bodem, za který Svaz 

v průběhu projednávání zákona lobboval. Tato zásadní připomínka se týkala koncepce 

takzvaného doplatku na bydlení, který podle původního věcného záměru a posléze i návrhu 

zákona měla vyplácet žadateli příslušná obec. 

Věcný návrh doplněný a upravený podle výsledků připomínkového řízení zasílá člen 

Vlády k projednání Legislativní radě Vlády, která věcný záměr projedná ve lhůtě do 30 dnů 

ode dne zaslání.  

                                                
54 Průvodní dopis a Dokument s připomínkami jsou přílohami č. 1 a 2 
55 Dokument s vypořádanými připomínkami je elektronickou přílohou č. 2 
56 Zápis z jednání je uveden jako Příloha č. 3 
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Součástí materiálu, kterým se Věcný záměr předkládá k projednání Vládě, je i 

předkládací zpráva, kterou vypracovává předkladatel věcného záměru, a která obsahuje i 

obecné vyjádření účelu sledovaného předloženým věcným záměrem, dále sdělení, která 

připomínková místa nezaslala připomínky, nebo která již připomínky vypořádaly a vymezení 

připomínek, které jsou předkládány vládě k projednání jako rozpor, který se nepodařilo 

vyřešit v připomínkovém řízení, a stanovisko předkladatele věcného záměru 

k nevypořádaným připomínkám. 

Po schválení Věcného záměru vládou vypracuje příslušné ministerstvo nebo jiný 

ústřední orgán státní správy návrh zákona. 

Tento dokument je povinně postoupen k dalšímu kolu připomínkování pouze 

ostatním ministerstvům, České národní bance, odborem kompatibility k posouzení návrhu 

zákona z hlediska jeho slučitelnosti s právem Evropské unie, a odboru vládní legislativy na 

vědomí. „Považuje-li to předkladatel zákona za účelné, zašle návrh zákona k připomínkování 

ještě dalším připomínkovým místům, například profesním sdružením, zájmovým skupinám 

podnikatelů či spotřebitelů, vědecké a odborné veřejnosti“57. I zde je dána lhůta pro sdělení 

připomínek, která činí 20 pracovních dnů a připomínky jsou vypořádány stejným způsobem 

jako u věcného záměru, tedy již popsaným dohodovacím řízením. 

V praxi je tato možnost nepovinného připomínkování často přehlížena, a návrh 

zákona se k rukám Svazu dostane jen velmi zřídka, k připomínkám nebyl zaslán ani návrh 

zákona o pomoci ve hmotné nouzi. 

 

5.3. Proces schvalování návrhu zákona PS ČR 

 

Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo 

zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Za Senát,vládu a zastupitelstvo 

vyššího územního samosprávného celku mohou jednat jen jejich členové, kteří byli takovým 

jednáním zvlášť pověřeni. Jde-li o návrh skupiny poslanců, odůvodní ho poslanec, který je 

jejím členem, a kterého tím tato skupina pověří.  

                                                
57 Legislativní pravidla vlády ČR , str. 10 – www.vlada.cz 
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Návrh zákona je předložen předsedovi  poslanecké sněmovny, který jej postoupí 

organizačnímu výboru. Předseda Sněmovny rozešle neprodleně návrh zákona všem 

poslancům a poslaneckým klubům. Pokud není navrhovatelem vláda, požádá ji, aby se do 30 

dnů od doručení žádosti /k návrhu svým stanoviskem vyjádřila. 

Po vyjádření vlády doporučí do 15 dnů organizační výbor předsedovi Sněmovny 

zařadit předložený návrh zákona do návrhu pořadu schůze Sněmovny. Současně navrhne, 

kterému výboru, popřípadě výborům, má být návrh přikázán, a určí zpravodaje návrhu zákona        

pro prvé čtení.  

V případě zákona o hmotné nouzi šlo o vládní návrh zákona, tzn. o novelu, kterou 

schvaluje celý kabinet a je podepsán a zaslán předsedovi poslanecké sněmovny přímo 

předsedou vlády, vláda již tento dokument nepřipomínkuje. 

Vládní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi byl předložen 26. 7. 2005 jako 

sněmovní tisk 1063/0, předseda poslanecké sněmovny jej podle standardní procedury 

doporučil k projednání 3. 8. 2005 a určil zpravodaje návrhu, kterou se stala Ing. Alena 

Páralová, členka Občanské demokratické strany58. Dále byl návrh přikázán k projednání 

poslaneckému Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, spolu s vládním návrhem zákona 

o existenčním minimu. 

V prvním čtení návrh zákona uvede navrhovatel a po něm vystoupí zpravodaj určený 

organizačním výborem nebo předsedou Sněmovny. Po vystoupení navrhovatele a zpravodaje 

se koná obecná rozprava.  

Sněmovna se v tomto prvním čtení může usnést, že vrátí návrh zákona navrhovateli 

k dopracování, nebo že jej zamítne. Nerozhodne-li tak, přikáže návrh zákona k projednání 

výboru, popřípadě několika výborům, a to podle návrhu organizačního výboru nebo předsedy 

Sněmovny. Lhůta pro projednání návrhu zákona ve výboru je 60 dnů od rozhodnutí o jeho 

přikázání výboru k projednání.  

Výbory, jimž nebyl návrh zákona přikázán k projednání, mohou své stanovisko        

k návrhu zákona sdělit Sněmovně a výboru, který návrh zákona projednává, a to i 

písemně.Totéž mohou učinit i jednotliví poslanci.  

                                                
58 Návrh zákona pro první čtení v PS jako elektronická příloha č. 3 
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Svaz měst a obcí zaslal všem poslancům, kteří působili jako zástupci místních 

samospráv a všem členům Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví osobní dopis 

výkonného místopředsedy SMOČR se žádostí o vrácení, popřípadě zamítnutí návrhu zákona  

o pomoci ve hmotné nouzi. V příloze dopisu byly uvedeny věcné důvody pro vrácení nebo 

zamítnutí návrhu. Svaz v těchto dopisech, které jsou velmi častým prvkem v lobbovacích 

aktivitách SMOČR, apeluje právě na komunální minulost poslanců a z této pozice je žádá       

o pomoc v naplňování svých cílů a připomínek.59  

První čtení zákona o hmotné nouzi v Poslanecké sněmovně proběhlo 18.8.2005 na 46 

schůzi poslanecké sněmovny, návrh byl přijat a přikázán sněmovnou k projednání ve Výboru 

pro sociální politiku a zdravotnictví. 

Projednání ve výboru proběhlo na jeho 41. schůzi 2. - 4. listopadu 2005. Hned na 

začátku jednání bylo rozhodnuto, že budou návrh zákona  o hmotné nouzi a návrh zákona      

o existenčním minimu projednávány společně, a že u těchto tisků bude sloučena zpráva 

předkladatele, zpravodajská zpráva a obecná rozprava. Právě v obecné rozpravě vystoupili před 

Výborem nejprve zástupci předkladatele (tedy Ministerstva průmyslu a obchodu) a poté také 

poslanec Patera, který si vyžádal  stanovisko Svazu měst a obcí, se kterým vystoupil zástupce 

legislativně právního oddělení Mgr. Pôbiš.60 Následně vystoupil poslanec Koníček a upozornil, 

že ze stanoviska zástupců Svazu měst a obcí vyplývá, že obce chtějí rezignovat na aktivní 

sociální politiku. Toto stanovisko podpořila i poslankyně Vojtilová, která však upozornila, že ne 

všechny povinnosti lze přesouvat apriori na státní správu. Na závěr projednávání zmíněných 

návrhů  zákona přednesla poslankyně Páralová návrh na zamítnutí zmíněných návrhů. Tento 

návrh byl posléze u obou předložených návrhů zákona přijat, pro zamítnutí hlasovali poslanci 

ODS a KSČM61. 

Ve svém usnesení tedy Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučil poslanecké 

sněmovně, aby zamítla vládní návrh zákona o hmotné nouzi.  

                                                
59  Dopis Svazu poslancům spolu s přílohou jako přílohy č. 4 a 5 
60 Mgr. Pôbiš při rozhovoru o průběhu jednání komise uvedl, že musel několikrát odvracet slovní útoky 

některých zúčastněných poslanců. Nakonec byl poslankyní Páralovou potají upozorněn, že není třeba pouštět se 

do dalšího obhajování pozice, protože poslankyně “spočítala“, že přítomno jednání je více odpůrců návrhu 

zákona a že tento návrh komisí stejně neprojde 
61 Zápis ze 41. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví konané ve dnech 2. až 4. listopadu  2005,  

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?C=3943&T=k2002psp4v  
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Zástupce SMOČR62 se domnívá, že na jednání výboru sehrál důležitou úlohu, kdy 

zprostředkoval výboru důležité poznatky o názorech obcí na projednávaný návrh zákona. 

Konečné hlasování sice vedlo po stranické linii (respektive po linii opozice/vládní koalice), 

ale právě zprostředkování informací Svazu bylo důležitým psychologickým momentem, 

zejména po vystoupení zástupců předkladatele. Tuto domněnku potvrdil i zástupce ODS, člen 

komise, který byl autorem dotazován, ale přál si utajit svou identitu. 

Výbor, popřípadě výbory, jimž byl návrh zákona přikázán, předloží po jeho 

projednání předsedovi Sněmovny usnesení, v němž doporučí poslanecké sněmovně, zda má 

návrh zákona schválit či nikoliv. Předseda Sněmovny zajistí vytištění usnesení výboru, 

popřípadě oponentní zprávy  k návrhu zákona a doručí je všem poslancům nejméně 24 hodin 

před zahájením druhého čtení návrhu zákona.  

V druhém čtení uvede návrh zákona navrhovatel. Po navrhovateli vystoupí zpravodaj 

výboru nebo zpravodajové výborů a o návrhu zákona se koná obecná rozprava. Po obecné 

rozpravě může Sněmovna vrátit návrh zákona výboru k novému projednání. Pokud se tak 

nestane, koná se po obecné rozpravě rozprava podrobná. Sněmovna se v ní může usnést, že 

projedná některá ustanovení návrhu zákona odděleně. Během podrobné rozpravy se 

předkládají k návrhu zákona pozměňovací, popřípadě jiné návrhy, které se dají vytisknout a 

předseda Sněmovny je zašle neprodleně všem poslancům.  

Návrh zákona o hmotné nouzi byl postoupen k projednání ve Druhém čtení 

v poslanecké sněmovně, které nakonec proběhlo na 51. schůzi PS 7. 12. 2005.  

Před Druhým čtením v PS byl poslancům se zkušeností z komunální úrovně zaslán 

osobní dopis výkonného místopředsedy Svazu s žádostí, aby předložili přiložené připomínky 

SMOČR k projednávanému návrhu zákona a zohlednily stanoviska obcí a měst při svém 

hlasování. 63 

Návrh zákona ve druhém čtení prošel nejprve obecnou rozpravou, kdy Ministr práce a 

sociálních věcí Zdeněk Škromach návrh zákona představil, a uvedl, že požadavek uplatňovaný 

ze všech politických stran zněl právě tak, aby bylo zabráněno zneužívání sociálních dávek a 

zároveň aby občané byli motivováni k přijetí i méně placené práce, namísto pobírání těchto 

                                                
62 Rozhovor s Mgr. Jakubem Pôbišem, členem legislativně právního oddělení SMOČR 
63 Dopis poslancům spolu s přílohou jako přílohy č. 6 a 7 
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dávek, a že v okamžiku, kdy je k projednávání předložen návrh zákona, jehož smyslem je 

tomuto požadavku vyhovět, se hledají různé problémy a důvody, aby takovýto návrh nebyl 

přijat. Ministr Škromach zároveň prohlásil, že „případné zamítnutí předloženého návrhu 

zákona by znamenalo jen výrazný časový posun tohoto řešení, aniž by v návrhu samém mohlo 

dojít  k razantním změnám a považuje proto za nezbytné předložený návrh schválit s možností 

uplatnit poslanecké pozměňovací návrhy, i když nebylo možné je projednat už na jednání 

příslušného výboru“64.  

Dále připomněl, že ve společném memorandu o sociálním začleňování je vláda 

České republiky zavázána vytvořit systémově nové řešení finanční pomoci v situaci hmotné 

nouze, a to s cílem omezení dlouhodobé závislosti na sociálních dávkách a propojení výplaty 

těchto dávek s aktivizačními opatřeními k získání zaměstnán. Tento úkol byl vládou České 

republiky i Evropskou komisí zařazen mezi politické priority ve vztahu k potírání chudoby a 

sociálního vyloučení.  

Následuje citace jeho projevu „Předložený návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi 

byl projednáván též se zástupci Svazu měst a obcí. Z tohoto jednání vzešlo doporučení přenést 

navrhovanou kompetenci, pokud se týká rozhodování o doplatku na bydlení a jeho vyplácení,             

ze samostatné působnosti obcí do přenesené působnosti pověřených obecních úřadů, čili na 

těch úřadech, kde se to dělá dnes. Vzhledem k zájmu na přijetí tohoto i souvisejících návrhů 

považuji tuto navrhovanou změnu za akceptovatelnou a přijatelnou. To předesílám v tuto 

chvíli, protože vlastně tato námitka se objevovala průběžně i při projednávání tohoto zákona v 

prvním čtení.“65  Na této citaci můžeme identifikovat určitý vliv “značky“, nebo „dobrého 

jména“ SMOČR, kdy se Ministr opírá o Svaz jako autoritu, se kterou byl a je návrh 

projednáván, v momentě, kdy je jeho návrh v poslanecké sněmovně ohrožen. V tomto projevu 

ministr také přislíbil, že návrh zákona bude změněn, a připomínce SMOČR o doplatku na 

bydlení bude částečně vyhověno – tuto dávku nebudou podle nového návrhu MPSV vyplácet 

obce, ale příslušné obce s rozšířenou působností (tedy obce “třetího typu“). S tímto řešením se 

Svaz ale nespokojil a dále usiloval o změnu ve vyplácení doplatku na bydlení směrem 

k úřadům práce.  

 Po vystoupení ministra práce a sociálních věcí následovala zpráva komise, která 

                                                
64 Stenografický zápis z jednání PS 7.12.2005, http://psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/051schuz/s051315.htm 
65 Stenografický zápis z jednání PS 7.12.2005, http://psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/051schuz/s051315.htm 
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navrhla poslanecké sněmovně návrh zákona zamítnout, tento návrh podpořil i zpravodaj návrhu 

zákona. 

V rámci podrobné rozpravy byly předneseny poslanecké návrhy na změnu vládního 

návrhu zákona. Tyto návrhy podali poslanci Svatopluk Karásek, Miloš Patera, Alena Páralová, 

Vladimír Říha, František Koníček a Antonín Zralý. Poslanec Patera si na základě aktivit Svazu 

osvojil jeho připomínky a předložil poslanecké sněmovně pozměňovací návrhy SMOČR tak,jak 

mu byly zaslány ve zmíněném dopise výkonného místopředsedy. Nejdůležitějšími 

pozměňovacími návrhy Svazu byly tyto připomínky66:  

• „Náklady na dávky hradí stát z finančních prostředků získaných 

příslušným orgánem formou dotace poskytované podle zvláštního 

právního předpisu.“ 

• Záměna termínu “Obec“ za termín “Úřad práce“ ve velké části tohoto návrhu 

zákona 

• „Úřady práce poskytující doplatek na bydlení vymáhají neprávem 

poskytnutý doplatek na bydlení nebo doplatek na bydlení poskytnutý v 

nesprávné výši a rozhodují o upuštění od jeho vymáhání.“ 

• „Náklady řízení o příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a 

mimořádné okamžité pomoci nese stát." 

 

Analyzovali jsme tedy další důležitý moment při ovlivnění legislativního procesu 

Svazem měst a obcí. Svaz skrze osobní dopisy poslancům s minulostí v zastupitelstvech měst a 

obcí prosadil své připomínky k důležitému návrhu zákona, týkajícího se místních samospráv, 

do poslaneckých pozměňovacích návrhů připojených ve Druhém čtení vládního návrhu 

zákona. 

Celkem bylo k návrhu zákona připojeno 15 stran pozměňujících poslaneckých 

                                                
66 Tyto připomínky se objevují v příloze č. 8 jako připomínky poslance Patery 
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návrhů.67 

Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně 

technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb, nebo úpravy, které logicky 

vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování 

druhého čtení.  

Na závěr třetího čtení Sněmovna nejdříve hlasuje o návrzích na zamítnutí návrhu 

zákona vznesených ve druhém čtení, poté o pozměňovacích, popřípadě jiných návrzích          

k návrhu zákona. Poté se Sněmovna usnese, že s návrhem zákona vyslovuje nebo nevyslovuje 

souhlas.  

Třetí čtení zákona o pomoci v hmotné nouzi proběhlo na 51. schůzi poslanecké 

sněmovny dne 21. 12. 2005. Nejprve bylo hlasováno o zamítnutí zákona, návrh neprošel. Dále 

bylo hlasováno o pozměňovacích návrzích, prošly návrhy D1-D7, E1-E14, F1-F57 a G8-G9. 

Pozměňovací návrhy poslance Patery nebyly přijaty. Zákon byl počtem 104 hlasů proti 24 

schválen a postoupen Senátu parlamentu České republiky68.  

Návrh zákona, s nímž Sněmovna vyslovila souhlas, zašle její předseda bez 

zbytečného odkladu Senátu. Návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi byl tedy po schválení 

poslaneckou sněmovnou zaslán Senátu, doručen byl 17. 1. 200669.  

 

5.4. Proces schvalování návrhu zákona senátem ČR  

 

Návrh zákona postoupený Poslaneckou sněmovnou Senátu předseda Senátu 

neprodleně  postoupí organizačnímu výboru a rozešle jej všem senátorům a senátorským 

klubům. 

Organizační výbor Senátu ČR nejdéle do 5 dnů od postoupení návrhu zákona 

poslaneckou sněmovnou přikáže tento návrh výboru, popřípadě výborům a doporučí 

                                                
67 Dokument s plným zněním pozměňujících návrhů k návrhu zákona je přiložen jako příloha č. 8 
68 Záznam z 51 schůze PS ČR http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/051schuz/  
69 Návrh zákona pro projednání v Senátu jako elektronická příloha č. 4 
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předsedovi Senátu, aby byl tento návrh zařazen na pořad schůze Senátu, a to zpravidla 

nejpozději 5 dnů před uplynutím ústavní lhůty stanovené pro jeho projednání v Senátu. 

Přikáže-li organizační výbor návrh zákona více výborům, určí, který z nich bude výborem 

garančním. 

Garančním výborem pro projednání vládního návrhu zákona byl předsedou senátu 

ustanoven senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. Výbor se na své 18. schůzi při 

jednání 1. 2. 2006 shodl na doporučení pro senát České republiky vrátit návrh zákona 

poslanecké sněmovně s pozměňujícími návrhy, které vypracoval.  

Ještě před jednáním senátního výboru se SMOČR obrátil na některé jeho členy 

s osobním dopisem výkonného místopředsedy s žádostí, aby při projednávání zákona             

o pomoci v hmotné nouzi zohlednili zamítavé stanovisko měst a obcí, které by podle návrhu 

poslanecké sněmovny měly vykonávat největší část agendy, aby návrh zákona na jednání 

Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku zamítli. Tento dopis zároveň obsahoval návrh 

pozměňujících návrhů Svazu k zákonu, podle stanoviska svazu pouze napravující 

nejzávažnější nedostatky v návrhu zákona70: 

1) Dávku s názvem doplatek na bydlení by podle názoru obcí měly vyplácet úřady 

práce, které již nyní vyplácejí dávku nazvanou příspěvek na bydlení. 

2) Návrh zavádí zvýšenou byrokracii prostřednictvím institutů aktivizačního plánu a 

programu individuálního motivačního postupu.  

3) Upozorňujeme, že všechny činnosti podle návrhu zákona jsou vykonávány 

v přenesené působnosti, která není dlouhodobě plně (dostatečně) hrazena ze strany státu 

příspěvkem na výkon přenesené působnosti a obce ji tak dotují ve značné výši z vlastních 

rozpočtových prostředků. 

Senátní výbor návrhy Svazu neakceptoval a nezahrnul je do pozměňujících návrhů 

senátní komise, které zněly v konečném znění takto :  

V § 9 odst. 1 písm. a) slovo „všeobecného“ nahradit slovem „veřejného“. 

V § 11 odst. 3 písm. e) slova „ve stupni IV (těžká závislost)“ nahradit slovy „ve 

                                                
70  Dopis členům senátního výboru s přílohou jako přílohy č. 9 a 10 
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stupni IV (úplná závislost)“. 

V § 19 odst. 2 a § 20 odst. 2 slova „stanoví ministerstvo  prováděcím právním 

předpisem“ nahradit slovy „stanoví prováděcí právní předpis“.  

V § 29 větě první slova „stanoví ministerstvo  prováděcím právním předpisem“ 

nahradit slovy „stanoví prováděcí právní předpis“ a ve větě druhé slova „Ministerstvo dále  

prováděcím  předpisem stanoví“ nahradit slovy „Prováděcí právní předpis dále stanoví“.  

V § 34 odst. 1 písm. a) slova “ aktuálního nájemného platného pro daný rok“ 

nahradit  slovy „cílového nájemného“. 

V § 34 odstavec 2 upravit takto: 

„(2) Výše cílového nájemného se stanoví v období do 31. prosince 2010 jako součin 

cílové hodnoty měsíčního nájemného platné pro daný kalendářní rok, stanovené podle 

zvláštního právního předpisu, a podlahové plochy bytu.“.  

V § 55 odst. 4 v úvodní části věty  za slova „Pověřené obecní úřady“ vložit slova 

„ ,obecní úřady obcí  s rozšířenou působností“ a v písmenu a) vypustit slova „a obec“.71 

V průběhu jednání senátního výboru měl podobně jako na jednání výboru poslanecké 

sněmovny vystoupit zástupce SMOČR na vyžádání senátory Kubery, ale přes toto 

předjednání byl návrh zákona rychle schválen bez vystoupení zástupce Svazu, který se nestihl 

přihlásit ani do obecné rozpravy.  

V reakci na stanovisko a rozhodnutí výboru se Svaz měst a obcí České republiky 

osobním dopisem obrátil na všechny senátory, aby odmítli vládní návrh zákona o hmotné 

nouzi jako celek z důvodu již zmíněného doplatku na bydlení. Zároveň Svaz zaslal senátorům 

své náměty na celkem deset pozměňovacích návrhů spolu s odůvodněním zmíněných 

pozměňovacích návrhů72. Tyto návrhy nebyly do konečného znění senátních pozměňovacích 

návrhů zahrnuty. 

Senát na návrh komise vrátil na své 9. schůzi dne 9. 2. 2006 svým usnesením číslo 

352 vládní návrh zákona o hmotné nouzi zpět poslanecké sněmovně spolu s pozměňovacími 

                                                
71 Příloha k 50. usnesení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku 
72 Dopis senátorům s přílohou jako přílohy č. 11 a 12 
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návrhy doporučenými senátním výborem pro zdravotnictví a sociální politiku73.  

Schválí-li Senát návrh zákona, s nímž vyslovila Sněmovna souhlas, nebo se k němu 

do 30 dnů od jeho postoupení neusnese anebo vyjádří usnesením vůli nezabývat se takovým 

návrhem, je návrh zákona přijat. Jestliže Senát návrh zákona usnesením zamítne, předseda jej 

na nejbližší schůzi (nejdříve však za 10 dnů od doručení usnesení), předloží Sněmovně, aby o 

něm hlasovala znovu. Návrh zákona je přijat, schválí-li jej Sněmovna nadpoloviční většinou 

všech poslanců. Pokud Senát vrátí Sněmovně návrh zákona s pozměňovacími návrhy, 

předseda jej na nejbližší schůzi, předloží Sněmovně znovu, aby o něm hlasovala ve znění 

schváleném Senátem; přijme-li Sněmovna usnesení, jímž vysloví souhlas  s návrhem Senátu, 

je návrh zákona přijat. Neschválí-li Sněmovna návrh zákona ve znění schváleném Senátem, 

hlasuje znovu o návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je 

přijat, schválí-li jej Sněmovna nadpoloviční většinou všech poslanců. Při novém projednávání 

návrhu zákona, který byl Senátem zamítnut nebo Sněmovně vrácen, nejsou ve Sněmovně 

přípustné pozměňovací návrhy74. 

 

5.5. Proces schvalování návrhu zákona po vrácení 

senátem ČR  

 

Dne 15.2.2006 vrátil Senát návrh zákona do Poslanecké sněmovny k dokončení 

legislativního procesu. Tento návrh byl předložen poslanecké sněmovně na její 54 schůzi dne 

14. 3. 2006.  

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach 

k senátnímu návrhu poslanecké sněmovně sdělil, že pozměňovací návrhy Senátu přinášejí do 

předloženého návrhu zákona pouze dílčí, převážně legislativně technické úpravy, které jsou 

pro kvalitu navrženého zákona přínosné a doporučil zákon přijmout ve znění pozměňovacích 

návrhů Senátu.  

Poslanecká sněmovna návrh přijala hlasováním číslo 158, usnesením 2279 a 112 

                                                
73 Návrh zákona vrácený senátem do PS jako elektronická příloha č. 5 
74 Jednací řád senátu ČR lze najít na http://www.senat.cz/informace/zadosti/zak107.php?ke_dni=7.1.1998&O 

Odstraněno:                    

Odstraněno:    v



hlasy proti 21 hlasům. 

 

Podle článku č. 50 ústavy České republiky má prezident republiky právo vrátit 

přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu 

byl postoupen. O vráceném zákonu hlasuje poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací 

návrhy nejsou přípustné. Jestliže poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu 

nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. 

Vládní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi byl postoupen 17. 3. 2006 k podpisu 

prezidentovi republiky Václavu Klausovi, prezident zákon podepsal 27. 3. 2006, o dva dny 

později jej podepsal i stávající ministerský předseda Jiří Paroubek.  

Zákon o podpoře ve hmotné nouzi byl vyhlášen 31.3.2006 ve Sbírce zákonů pod 

číslem 111/2006.75 

 

5.6. Zhodnocení aktivity SMOČR 

 

Svaz měst a obcí svoji aktivitu směrem k tomuto předpisu vyjádřil takto : „Dlouhodobě 

avizovaná úprava, která byla  v médiích prezentována jako nástroj, jak zvýšit motivaci lidí 

pracovat a nežít ze sociálních dávek, se obcí dotýkala tím, že původně zaváděla dávku 

nazvanou doplatek na bydlení, kterou měly všechny obce vyplácet z vlastního rozpočtu. 

Samozřejmě i s tím, že by musely z vlastních peněz hradit mzdu úředníka - odborníka, který 

by posuzoval nárok na dávku. Veškerá naše jednání a aktivity v poslanecké sněmovně  

nezpůsobila zamítnutí zákona jako celku (hlasování dopadlo 66:68 v neprospěch zamítnutí 

zákona), ale podařilo se nám prosadit změnu koncepce vyplácení zmíněné sociální dávky, 

kterou od 1. ledna 2007 vyplácejí pověřené obecní úřady. I když toto řešení lze považovat    

za uspokojivé, návrh Svazu, aby zmíněnou sociální dávku vyplácely úřady práce, se prosadit 

nepodařilo.“ 76 

                                                
75  Zákon o podpoře ve hmotné nouzi v platném znění jako elektronická příloha č. 6 
76  Zpráva o činnosti Svazu měst a obcí ČR v období mezi IX a X Sněmem Svazu 
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Zhodnocení provedl i Garant této právní úpravy ze strany kanceláře SMOČR :  

„Přestože byl výsledek aktivit Svazu přijat jako uspokojivý, podle mého názoru se v tomto 

případě jednalo o nedoceněný úspěch. Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo v otázce 

vyplácení dávky doplatek  na bydlení velmi neústupné, zákon mohl být přijat i mnohem 

horším znění.“ 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77 Rozhovor s Mgr. Jakubem Pôbišem, členem legislativně právního oddělení SMOČR 



6. Zájmová skupina nebo korporace 

 

Na tomto místě je potřeba položit si základní otázku, tedy jestli je SMOČR zájmovou 

skupinou, korporací, nebo hybridem obou konceptů.  

SMOČR je dle svých Stanov „dobrovolnou, nepolitickou, nestranickou a nevládní 

organizací, jejíž řádnými členy jsou obce ve smyslu zákona o Obcích“. Stanovy hovoří o 

zájmovém sdružení, Svaz se dokonce nebojí jeden ze svých cílů nazvat jako „legitimní 

lobbying“. SMOČR se snaží vystupovat jako jediný a jednotný reprezentant místních 

samospráv.  Za těmito proklamacemi můžeme vidět jednak specifikum Svazu jako zájmové a 

lobbyistické skupiny, korporace, jak je patrno z předchozí části textu.  

Jakousi linii mezi činností SMOČR jako korporace a jako zájmové skupiny můžeme 

najít v momentě předložení věcného návrhu zákona vládě ČR, respektive při předložení 

návrhu zákona parlamentu – do tohoto momentu se Svaz chová především jako korporace, 

kdy využívá svého výsadního postavení směrem ke státní správě. Jako v podstatě monopolní 

organizace sdružující zástupce měst a obcí má jedinečné postavení v počáteční fázi 

legislativního procesu jako místo, kam předkladatelé návrhů zákona povinně zasílají věcné 

návrhy k připomínkám. Tyto připomínky musí být navíc se Svazem vypořádány v řádném 

dohodovacím řízení nebo předloženy v předkládací zprávě vládě. Po schválení věcného 

návrhu vládou se SMOČR chová zase spíše jako zájmová skupina – navštěvuje poslanecké a 

senátní výbory a v obecných rozpravách přednáší svá stanoviska, obesílá poslance a senátory 

dopisy, navštěvuje je a konzultuje s nimi své kroky a všemožně vyvíjí tlak ve prospěch svých 

návrhů a požadavků. Přesto i zde Svaz využívá svých korporativních rysů, když i v této fázi 

legislativního procesu má jasnou výhodu proti ostatním zájmovým skupinám svým “dobrým 

jménem“. 

Pokud srovnáme instituci SMOČR s většinou teoretických konceptů zájmových 

skupin, tak jak jsme si je definovali v úvodních kapitolách, zapadá nám do nich v podstatě bez 

velkých obtíží. Svaz se samozřejmě snaží ovlivňovat politiku státu, a to bez snah sám převzít 

vládu. Faktorem, který zde není zastoupen, je faktor ekonomický. Svaz je neekonomickým 

subjektem, a jestliže do jisté míry obhajuje i ekonomické zájmy obcí, tedy svých členů, jedná 

se spíše o minimalizaci ekonomických škod, které mohou městům a obcím vzniknout 

v případě přijetí zákona. Svaz se nesnaží ovlivňovat obsah a přijetí zákona o státním rozpočtu, 
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který by jeho členům jako jediný mohl nějaký ekonomický prospěch přinést. V případě 

srovnání s definicí “funkční zájmové skupiny“ nacházíme ve Svazu instituci, která vyvíjí 

velké množství “tlaku“, ovšem nepoužívá k tomu všechny prostředky, které by jako klasická 

zájmová, můžeme říci i lobbyistická skupina využívat mohla. 

Svaz měst a obcí využívá obou metod lobbyingu, tedy přímého i nepřímého, přičemž 

přímý jasně dominuje. 

Iniciační fáze, tedy nastolení problému, je dána prvotním rozborem věcného návrhu 

zákona a jeho připomínkováním zástupci odborných komisí či komor a vypracováním 

připomínek k návrhu. Ze strany Svazu se však nejedná o klasický případ iniciační fáze, 

protože není nutné zvláště upozorňovat na problém, který je de-facto dán nutností průchodu 

návrhu legislativním procesem, je tedy již od počátku “na stole“. Svaz díky tomu nemusí 

využívat k agenda-settingu žádné doprovodné techniky ovlivnění odborné ani laické 

veřejnosti, nekonají se žádné mediální kampaně. 

Mediální kampaně a ovlivňování médií nenalezneme v případě Svazu ani ve druhé, 

tedy estimační fázi lobbyingu. SMOČR analyzuje situaci a případným vnitřním řízením je 

ujasněn postoj k navrhované úpravě. Kancelář Svazu je po celou dobu procesu jakousi 

prodlouženou rukou volených orgánů, musí tedy reagovat “na objednávku“ Sněmu, 

Předsednictva nebo Rady. V praxi však často není dostatek času a prostoru na schvalování 

připomínek k zákonům, proto jsou k artikulaci zájmů používány pouze odborné komise nebo 

Komory. Může tak dojít a občas dochází k paradoxní situaci, kdy Kancelář spolu s Komisemi 

vysloví nějaký názor na návrh zákona, který se “nelíbí“ Radě nebo Předsednictvu, a Kancelář 

poté musí popřít sama sebe, brát své připomínky zpět nebo je transformovat. Svaz 

samozřejmě vytváří postupně v průběhu legislativního procesu různé materiály a informace, 

které zprostředkovává různým skupinám rozhodovatelů – Svaz má sám pro sebe rozděleny 

zákonodárce do několika jednoduchých kategorií: 

• Příznivci a bývalí funkcionáři SMOČR – lidé, které je možné kdykoliv 

kontaktovat jakýmkoli způsobem a požádat je o spolupráci nebo s nimi 

konzultovat stanovisko Svazu a je možné v případě nutnosti je kontaktovat 

přímo osobně nebo telefonicky  

• Zákonodárci s komunální minulostí – lidé, kteří jsou více nakloněni cílům 

Svazu, dovedou se identifikovat s některými návrhy a představit si reálný 
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dopad navrhovaných úprav, kontaktují se telefonicky nebo osobně v případě 

domluvené schůzky 

• Ostatní – neměli nic společného s komunální politikou, více se identifikují 

s názory strany, většinou se přímo nekontaktují, nebo je s nimi předem 

domluvena schůzka 

 

Zprostředkování materiálů rozhodovatelům se děje nejčastěji přímo, podle potřeby, 

často však i podle výše zmíněného rozdělení – v případě parlamentních i senátních komisí je 

nejčastější variantou zaslání dopisů s přiloženými materiály prvním dvěma „kategoriím osob“, 

méně časté je obeslání celé komise – spíše v případě, že v komisi není nikdo z prvních dvou 

skupin; podobné je to i v případě hlasování poslanecké sněmovny a senátu, prvním dvěma 

kategoriím téměř vždy. Zvláštní, ale používanou metodou, je i takzvaný “kobercový nálet“, 

kdy jsou osobním dopisem výkonného místopředsedy Svazu obesláni všichni poslanci i 

senátoři. V osobním kontaktu jsou zástupci Svazu zdrženlivější, používají jej spíše v případě 

časové nouze nebo zvláštních okolností.  

Zvláštním fenoménem v procesu zprostředkování informací je sbíráni kontaktů         

a informací. Tento fenomén je v prostředí zájmových skupin a lobbyismu jedním 

z nejdůležitějších, protože zde samozřejmě platí, kdo má kontakty a informace, uspěje 

mnohem častěji a s využitím menšího úsilí. Kontakty a informace mohou být získávány                               

na nejrůznějších jednáních a konferencích, ať už na regionální nebo celostátní úrovni, 

prostřednictvím spřízněných zákonodárců nebo nepřímo přes prostředníka, kdy je spřízněná 

osoba požádána o zprostředkování kontaktu s jinou osobou.  

Nepřímé zprostředkování  se děje pouze ústně – spřízněný zákonodárce může být 

požádán, aby promluvil s kolegou o některých aspektech problému, blízké okolí (tak jak bylo 

zmíněno v teoretické části) není kontaktováno nikdy, Svaz tuto možnost nepovažuje za 

etickou.  

Ve fázi selekce, kdy je již ovlivňováno rozhodnutí o dané úpravě nebo problému, 

jsou znovu využívány metody zmíněné u estimace, tedy nejčastěji osobní dopisy různým 

skupinám rozhodovatelů nebo přímý kontakt s rozhodovatelem. 

Implementační, evaluační a terminační fáze jsou prostorem pro analýzu dosažených 
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cílů. Výstupy jsou předkládány voleným orgánům Svazu a v horizontu čtyřletého volebního 

cyklu jsou prezentovány němu. 

Při pohledu na SMOČR jako na korporaci nacházíme opět mnoho definičních prvků 

teorie. Nejdůležitější je samozřejmě monopol na zprostředkování zájmů měst a obcí, který je 

nepopiratelný a Svaz z něj těží mnohé výhody, jak již byly popsány výše. Naplněna je i 

hierarchicky uspořádaná struktura, která se skládá z volených orgánů, i z důležité 

profesionální struktury a Svaz je pro stát jistě čitelným a předvídatelným partnerem. Vztah 

mezi státem a Svazem je oboustranně výhodný, neútočí na sebe navzájem a naopak se do 

určité míry podporují.  

Jsou ale i důležité definiční znaky korporace, které Svaz nenaplňuje. Členství ve 

Svazu není povinné a členové jsou na úkor nečlenů privilegováni minimálně (jedná se            

o možnost účasti na různých konferencích, poradenský servis obcím sdruženým ve Svazu,       

nebo zasílání svazového zpravodaje). Výhod existence Svazu využívají i nečlenské obce, 

zákony se týkají všech obcí bez rozdílu. Dá se dokonce říci, že Svaz je již nezávislý na počtu 

měst a obcí, které jsou jeho součástí. Protože Svaz není sdružením jednotlivců, ale obcí, 

nenalézáme zde další podstatné znaky korporace, jakými jsou existence odborů nebo podobné 

instituce, a nemůže být tedy ani řeči o tripartitním jednání. Svaz není provázán s konkrétní 

politikou nebo politickou stranou. 

Důležitým znakem Svazu měst a obcí jako korporace je i jeho nemediálnost. Svaz je 

mediálně velmi málo aktivní, komentuje pouze obecně zajímavá a nekonfliktní témata. 

Protože se snaží SMOČR působit nepoliticky a nestranicky, nepouští se do mediálních her tak 

jako jiné zájmové nebo lobbyistické skupiny. Svaz samozřejmě má seznam novinářů, kterým 

posílá krátké tiskové zprávy nebo zajímavé informace, ale tato činnost je velmi řídká a 

nepravidelná, a týká se zásadně odborných stanovisek Svazu k projednávaným právním 

úpravám. 

Na základě výše uvedených poznatků se autor domnívá, že Svaz měst a obcí je 

zvláštním typem zájmové skupiny s korporativními rysy. 
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6.1. Vzájemný vliv politických stran a SMOČR 

 

Svaz obdržel jen v roce 2006 k připomínkám 149 návrhů právních předpisů nebo 

dokumentů koncepční povahy, z toho připomínky Svazu byly zaslány k 69 návrhům.  

Kancelář se, podle slov svého výkonného místopředsedy, snaží „…šetřit zásadními 

připomínkami k návrhům zákona, není vhodné připomínkovat vše za každou cenu. Lepší je 

nechat si zásadní připomínky a cenné kontakty na problematickém a důležité právní 

předpisy.“ 

Zpochybnit apolitičnost a nestranickost Svazu je velice snadné. Členství je, jak již 

bylo výše zmíněno, individuální pro každou obec, městys nebo město. Ty jsou ale v drtivé 

většině případů reprezentovány starostou, radním nebo členem zastupitelstva. Tito lidé  

s velkou pravděpodobností jsou nebo byli napojeni na nějakou politickou stranu,  za kterou 

byli do své funkce zvoleni. Nejmarkantněji je toto napojení na politické strany vidět u 

zástupců měst, speciálně u statutárních měst, kde jsou zástupci pro SMOČR mnohdy dokonce 

vysocí straničtí činitelé.  

Je třeba vzít v úvahu i ten fakt, že samotní členové Svazu se vyjadřují v tom smyslu, 

že předsedou a dalšími důležitými činiteli by měli být významní starostové a primátoři (je to 

zřetelné i z představení jmen několika předsedů Svazu – Evžen Tošenovský nebo Oldřich 

Vlasák jsou známé politické špičky Občanské demokratické strany). Vysocí straničtí 

představitelé v orgánech Svazu jsou si svého stranického “handicapu“ samozřejmě dobře 

vědomi a snaží se udržovat o to reprezentativnější zdáni nestranickosti v otázkách týkajících 

se Svazu.  

SMOČR jako zástupce obcí tedy drží přísnou nestranickost ve svém konání i 

vystupování. Ve Svazu jsou sdruženi zástupci obcí z různých politických stran a není tedy 

v zájmu Svazu nikoho upřednostňovat ani diskriminovat. Stejně to platí na národní úrovni, 

kde se svaz díky a kvůli svému monopolnímu postavení obrací na všechny zákonodárce i 

jejich kluby stejně, navíc při střídání vládních většin by bylo riskantní orientovat se na jednu 

politickou stranu. 

Pokud bychom však přísně sledovali blízkost různých politických stran ke Svazu 

měst a obcí, mohli bychom jistou spřízněnost nalézt v případě Občanské demokratické strany. 
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Vychází to z tradičně silného postavení ODS na radnicích statutárních měst, ze kterých se 

většinou rekrutují předsedové SMOČR (dva již byli zmínění výše). Z jim blízkých osob 

pocházejí i další “příznivci“ Svazu. Dotazovaní zaměstnanci kanceláře inklinují k různým 

politickým uskupením, výkonný místopředseda Svazu Jech je řadovým členem Občanské 

demokratické strany.  

Přesto jsou politické funkce některých, zejména vrcholných členů využívány. 

Nejzřetelnější je to v situacích zmíněných v analýze procesu lobbyingu, tedy v získávání 

nejaktuálnějších informací, získávání důležitých kontaktů nebo ojedinělých případech 

nepřímého zprostředkování informací. 

Při dotazování i neformálních rozhovorech bylo několik členů Kanceláře (včetně 

výkonného místopředsedy Svazu) konfrontováno s otázkou, zda se setkali se snahou               

o politické ovlivnění připomínkování návrhů zákona nebo procesu lobbování. Všichni 

odpověděli negativně. 

Zkoumání vlivu voleb do obecních zastupitelstev na činnost Svazu měst a obcí bylo 

provedeno na případu voleb 2002 a 2006. Dle informací Svazu bylo z členských obcí ve 

volbách 2006 zvoleno asi ¼ nových starostů. Díky této skutečnosti se Svazu „… de-facto 

rozpadly některé odborné komise, odešli někteří důležití členové komisí a to Svazu 

samozřejmě dělá velké problémy i v každodenní činnosti. Proto jsou také sněmy Svazu 

navázány na každé volby do místních samospráv, aby byla zaručena kontinuita všech orgánů i 

odborných komisí“78, stejná situace byla i v roce 2002. 

Při sledování činnosti Svazu po jednotlivých sněmech konaných    po volbách nebyla 

nalezena žádná zásadní změna v “politice“ SMOČR. Zásadní a koncepční otázky zůstávají 

pro Svaz stále stejné, nanejvýš jsou rozšiřovány. Doposud nedošlo po volebním němu 

k žádným zásadním zvratům, což ukazuje na nezávislost Svazu měst a obcí na volbách, a tedy 

i na jeho nepolitičnost. 

  

 

 

                                                
78 Strukturovaný rozhovor s pracovníkem Kanceláře SMOČR 
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6.2. Spolupráce SMOČR s jinými zájmovými 

skupinami 

 

SMOČR je sice monopolní zástupce zájmů obcí, není však jedinou zájmovou 

skupinou, která se snaží ovlivnit legislativní proces. Koordinace postupu a spojování tlaku 

různých skupin je nedílnou součástí činnosti zájmových skupin, nacházíme ji i v případě 

Svazu. Stejně jako spolupráce, nastává v mnohých případech i jakýsi boj zájmových skupin 

proti sobě. 

Svaz je podle vyjádření svých představitelů do značné míry solitérem v prosazování 

svých cílů.Spolupráci navazuje jen u důležitých právních předpisů a navazuje ji ad-hoc. 

Častou praxí je spolupráce i rozpor s jednou zájmovou skupinou na jednom jednání 

zákonodárného orgánu nebo komise. Nejčastějším partnerem SMOČR je Asociace krajů ČR, 

která hájí zájmy krajských úřadů. Svaz spolupracoval například i s Transparency International 

(v případě zákona o střetu zájmů). Nejčastějším protivníkem je Hospodářská komora České 

republiky.  

Kontakty a spolupráce s dalšími zájmovými skupinami jsou spíše náhodné, případná 

spolupráce začíná až při projednávání návrhu zákona v poslanecké sněmovně. 
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7. Aktivity SMOČR na nadnárodní úrovni 

 

V souvislosti  s přistoupením České republiky k Evropské unii Svaz měst a obcí 

České republiky usiloval o rozšíření svých lobbovacích aktivit i na legislativu a opatření, 

která vznikají na úrovni Evropské unie. Tato nutnost vyplynula ze skutečnosti, že více než 

70% legislativy a opatření EU se implementuje na úrovni místních samospráv. Jedná se 

zejména o oblast veřejných zakázek, evropských dotací, veřejné podpory, partnerství 

veřejného a soukromého sektoru, životního prostředí, dopravy, informatiky či dalších 

veřejných služeb. Obce ČR se již setkávají s prvními žalobami týkajícími se porušení 

legislativy EU v případě uzavírání veřejných zakázek a veřejné podpory, města mají problémy 

s riziky veřejné podpory v oblasti privatizace bytového fondu, v oblasti městských služeb 

(údržba zeleně, svoz komunálního odpadu atd.), či také udělováním dotací organizacím 

poskytujícím sociální a jiné služby. Problémy hrozí i s novými povinnostmi obcí v oblasti 

životního prostředí. Dlouhodobým cílem SMOČR pak je, aby Svaz byl schopen rychle 

analyzovat rizika evropské legislativy a opatření z hlediska obcí a uměl lobbovat za  podobu 

návrhů příznivou pro obce prostřednictvím CEMR79, Evropské komise a Evropského 

parlamentu a také prostřednictvím ovlivňování pozice ČR v Radě EU. Svazu se v oblasti 

lobbování v EU dosud podařilo uskutečnit následující : 

o Vytvoření efektivní smluvně zakotvené spolupráce mezi SMOČR a ZMOS80, 

Otevření společného pracoviště SMOČR a ZMOS v Domu evropských obcí a 

regionů v Bruselu 

Z důvodů efektivního a účinného monitorování evropské legislativy a lobování za 

zájmy českých a slovenských samospráv Svaz měst a obcí ČR a ZMOS podepsali v roce 2005 

dohodu o vzájemné spolupráci a na společné strategii při obhajobě zájmů samospráv 

v Evropské unii. Obě asociace se také dohodli na rozdělení oblastí k připomínkování 

připravované legislativy a politik EU a zavázaly se vzájemně si poskytovat veškeré relevantní 

informace.  

                                                
79  Council of European Municipalities and Regions – rada evropských municipalit a regionů, založena 

v roce 1951 v Ženevě, členy jsou národní asociace měst a obcí, sdružuje zástupce 35 zemí, organizace 

prosazující zájmy obcí na nadnárodní úrovni, zejména směrem k EU.  
80  Združenie miest a obcí Slovenska, slovenská asociace měst a obcí, partnerská organizace SMOČR 
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SMOČR a ZMOS zároveň vstoupili do projektu společného Domu evropských obcí a 

regionů, který byl otevřen v březnu 2007 v Bruselu. Cílem otevření společného pracoviště 

dvou spřátelených organizací bude sledovat, a ve spolupráci s ostatními asociacemi měst a 

obcí, CEMR a kanceláří Svazu analyzovat připravované legislativní normy EU a zajistit 

účinnou obhajobu zájmů měst a obcí na evropské úrovni. V současné době je kancelář bez 

stálého zastoupení. 

Svaz úzce spolupracuje ještě s holandskou asociací měst a obcí (VNG), která na  

počátku vzniku SMOČR předávala své zkušenosti s obhajobou zájmů místních samospráv. 

Tuto dobrovolnou “tutorskou“ činnost, jako podporu samosprávné demokracie, nyní Svaz 

vykonává pro vznikající asociaci měst a obcí v Bělorusku. 

o Personální zajištění agend EU v Kanceláři SMOČR 

Díky personálním změnám v legislativním oddělení Kanceláře Svazu, kde se zvýšily 

zejména jazykové požadavky na nově přijímané pracovníky, se podařilo zaměstnancům 

Kanceláře (legislativně-právního oddělení a oddělení vnějších vztahů) pokrýt nejdůležitější 

evropskou legislativu a opatření. Účast odborných garantů je zajištěna v jedenácti pracovních 

skupinách CEMR (životní prostředí, doprava, energetika, zaměstnanost a sociální věci, 

odpady, politika soudržnosti, veřejné služby a veřejné zakázky, legislativa, informatika a 

partnerská spolupráce měst, obce jako zaměstnavatelé). 

o Zveřejnění problémů měst ČR s legislativou EU při veřejném slyšení 

v Evropském parlamentu 

Představitelé Svazu a zástupci členských měst se účastnili veřejného slyšení 

k legislativě EU v oblasti veřejných zakázek, udělování koncesí a meziobecní spolupráce. 

Česká města a obce spolu s rakouskými, německými, francouzskými, nizozemskými a 

litevskými místními samosprávami na konkrétních příkladech demonstrovala překážky, které 

tyto legislativní předpisy kladou rozvoji a spolupráci obcí. Tyto příklady byly využity 

Evropským parlamentem k tlaku na Evropskou komisi a byl získán příslib uvolnění a 

zjednodušení výše zmíněných předpisů.   

o Členství SMOČR ve Výboru pro záležitosti EU 

SMOČR v rámci jednání s vládou ČR prosadil členství Svazu ve Výboru pro 

záležitosti EU s cílem ovlivňovat pozice České republiky tak, aby prosazovaly postoje 
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k legislativním návrhům Evropské komise, které jsou příznivé pro samosprávy. Vláda ČR 

musela změnit stanovy výboru a Svaz je tak jedinou nestátní organizací, která může být jeho 

členem. 

o Informace o legislativě EU v oblasti životního prostředí a o možnostech 

financování povinnosti obcí vyplývající z této legislativy 

SMOČR se zapojil do projektu C2ENET. V rámci tohoto projektu informuje obce 

(při krajských setkáních a během dalších akcí Svazu) o možnostech získat financování 

„měkkých“ projektů – studií a analýz – prostřednictvím Iniciativ společenství Cíl III 

(přeshraniční spolupráce, bývalý Interreg), poskytuje informace o zlepšování životního 

prostředí ve městech střední velikosti, zajistil účast cca 40 členné delegace z členských obcí 

Svazu na konferenci v Innsbrucku, zabývající se energetickými úsporami, kde vystoupili i 

zástupci Komise pro životní prostředí. Dále prezentuje příklady dobré praxe z oblasti 

životního prostředí a úspor energií členských obcí Svazu na webových stránkách Svazu a 

v dalších periodikách zaměřených na veřejnou správu v ČR. Mimo to Svaz aktivně 

prostřednictvím svých členských obcí přispívá do publikací vydávaných v rámci projektu 

C2ENET.  

o Odborné komise Svazu se zapojují do připomínkování vznikajících 

evropských směrnic.  Česká stanoviska pak zaznívají v souhrnných 

stanoviscích CEMR a zároveň jsou o nich informováni poslanci Evropského 

parlamentu. 

Proces lobování Svazu měst a obcí na úrovni Evropské unie probíhá velmi podobně 

jako na národní úrovni. Nadnárodní asociace měst a obcí (CEMR), která je oficiálním 

partnerem evropským institucím, vytipovává možné problematicé body a okruhy 

v připravovaných nařízeních Evropské komise. Tyto problémy jsou předány odborným 

komisím CEMRu, ve kterých jsou zastoupeny jeho členské svazy. Komise vypracují zprávu 

pro všechny členské asociace. Asociace poté tuto zprávu předá spolu s požadavky na 

vypracování národní pozice a argumentů, ať již pro nebo proti připravovanému rozhodnutí, 

svým komisím a členům. Jednotná národní pozice zpracovaná podle informací členů Svazu 

Kanceláří je postoupena odborné komisi CEMRu. Ta poté na základě obdržených argumentů 

vypracuje stanovisko a využije všech dostupných kanálů asociace aby toto stanovisko 

prosadila.  Příkladem úspěšného prosazení názoru CEMR a aktivního zapojení SMOČR může 
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být směrnice Clean Vehicles Directive z roku 2006. Touto směrnicí chtěla EK prosadit, aby 

všechny samosprávy v EU musely při nákupu nových prostředků hromadné dopravy koupit 

25% tzv. “čistých“ vozidel (vozidla na biopaliva nebo elektromobily). Z české republiky 

dorazila stanoviska města Brna a Ministerstva dopravy, které CEMR použil při vyjednávání 

v Evropském parlamentu, a i díky těmto stanoviskům bylo od této směrnice ve průběhu 

druhého čtení upuštěno. 

 

V České republice se uskutečnilo jednání Regionálního výboru Evropského 

parlamentu, kterého se zúčastnili poslanci a poslankyně z Francie, Portugalska, Polska, 

Maďarska a Estonska. Cílem bylo upozornit na problematiku, kterou řeší města, a zajistit její 

financování v příštím programovacím období 2007 – 2013. 

Pokračovala činnost delegace České republiky v CLRAE81, složená ze zástupců 

SMO ČR a z Asociace Krajů ČR. Delegace se koncem května 2005 zúčastnila 12. kongresu 

CLRAE. Jednou z jeho priorit byla Evropská charta místní samosprávy, od jejíhož přijetí 

uplynulo již 20 let. V  průběhu 12. kongresu se za účasti  členů  naší  delegace sešly též 

všechny jeho výbory: stálý, institucionální, pro kulturu a vzdělání, pro udržitelný rozvoj a pro 

sociální soudržnost.  

V únoru 2006 se konala poprvé ve v historii CLRAE konference předsedů a 

generálních tajemníků národních asociací místních a regionálních samospráv členských  států 

Rady Evropy. Cílem konference bylo diskutovat o vztahu CLRAE k národním asociacím. Byl 

zdůrazněn význam národních asociací pro rozvoj místní a regionální demokracie na 

evropskému kontinentu a pro monitorování stavu této demokracie v jednotlivých členských 

státech CLRAE. V diskusi zazněly různorodé názory na úlohu národních asociací, jejichž 

počet se v jednotlivých zemích liší. Pro Svaz byla konference zajímavá z hlediska  

skutečnosti, že v České republice existuje pouze jedna hlavní organizace pro zastoupení měst 

a obcí a jedna pro zastoupení krajů, což představuje  nespornou výhodu pro jejich aktivity ve 

vztahu k vládě i pro jejich zastoupení na mezinárodních fórech. 

13. Kongresu CLRAE se zúčastnila v květnu 2006 delegace obměněná po posledních 

regionálních volbách. Jedním z jeho nejdůležitějších bodů  bylo přijetí Deklarace o boji proti 

                                                
81  Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy 
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obchodování s lidskými bytostmi. K přístupu k ní byly vyzvány místní samosprávy všech 

členských států CLRAE. 

I když se předpokládá, že aktivity Svazu směrem k nadnárodním zájmům v nejbližší 

době stále porostou, hlavním cílem SMOČR stále zůstává prosazování zájmů měst a obcí          

na úrovni České republiky. 
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8. Závěr 

 

V průběhu zpracování práce se podařilo splnit předpokládané cíle – smysluplně 

popsat, analyzovat a definovat základní pojmy, kterým se práce věnuje a nastínit vztah mezi 

nimi. Podařilo se definovat je tak, aby tyto pojmy byly srozumitelné v konkrétních případech 

jejich použití. Svaz měst a obcí, jako hlavní zkoumaný subjekt je podle závěrů uvedených 

v práci zvláštním typem zájmové skupiny s typickými korporativními rysy. Tato 

charakteristika se projevuje zejména v průběhu přípravy návrhu zákona, kdy je Svaz 

korporativním partnerem vládě České republiky. Dále se podařilo identifikovat klíčové normy 

českého právního systému, které se týkají hlavních aktérů práce, tedy zájmových skupin a 

obcí. Rozebrán byl i nejdůležitější mezinárodní dokument, který autor identifikoval 

v Evropské chartě místní samosprávy.  

Rozebrán a popsán byl i fenomén sdružování obcí, nastíněny byly nejčastější a 

nejdůležitější formy sdružení měst a obcí. Svaz měst a obcí má i jasnou hierarchickou 

strukturu, která byla v práci identifikována. Popsány byly i nejdůležitější rozhodovací 

principy a postupy. Nejdůležitějším výkonným orgánem SMOČR ve směru k legislativnímu 

procesu je kancelář svazu, která zpracovává výstupy odborných komisí složených ze zástupců 

členů Svazu a dobrovolných odborníků.   

Klíčovými kapitolami se staly pátá a šestá kapitola, kde byly na příkladu zákona o 

pomoci hmotné nouzi identifikovány hlavní momenty a způsoby intervence Svazu měst a obcí 

v průběhu zákonodárného procesu. Tím byl naplněn i hlavní cíl práce, tedy analýza míst vlivu 

Svazu na politický systém ČR.  

Důležité poznatky byly představeny i v části týkající se aktivit Svazu směrem 

k Evropským institucím. 

Autor spatřuje hlavní přínos práce ve zlepšení poznání o organizaci SMOČR jako 

takové. Přínosnou je i identifikace Svazu měst a obcí jako netradiční zájmové skupiny 

s významnými prvky korporace a v rozpoznání a pojmenování aktivit Svazu v legislativním 

procesu.  

Větší pozornost by bylo třeba věnovat konkrétní obsahové analýze zvolených 

dokumentů z průběhu připomínkového řízení a z průběhu projednávání zákona poslaneckou 



sněmovnou a senátem české republiky. Zajímavý by byl i hlubší rozbor fenoménu sdružování 

obcí, které bude v letech 2007 – 2013, tedy v novém programovacím období strukturálních 

fondů EU, jedním z určujících faktorů úspěšnosti obcí v získávání dotací z fondů Evropské 

unie. Dalším možným rozšířením práce by byla hlubší analýza procesů a aktivit Svazu v Radě 

evropských municipalit a regionů (CEMR).  

 

V průběhu zpracovávání této práce jsem získal mnoho zkušeností, které mohu použít 

i ve svém profesním životě.  

Jsem si vědom toho, že tato práce není naprosto vyčerpávající a že není hloubkovým 

průzkumem do vybraných tématických celků. Stále zvětšující se vliv zájmových skupin a 

lobbyistických sdružení bude i nadále poskytovat celou řadu témat, která budou stát za další 

poznání. 
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Předsedkyně sociální komise SMOČR – Ing. Radka Soukupová 
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Projekt Diplomové práce: 

"Svaz měst a obcí České Republiky a jeho vliv 

na politický systém ČR" 
 

 

Projekt: 

     Práce si klade za cíl popsat a rozklíčovat vliv jedné z nejtransparentnějších 

zájmových organizací působící na území České Republiky.  

 

     SMOČR je nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických 

osob, členy svazu jsou obce a města. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní 

politickou reprezentaci a podílí se zejména na přípravě a tvorbě návrhů legislativních 

opatření v připomínkovém řízení v oblastech týkajících se kompetencí měst a obcí. 

Tato činnost SMOČR je rozsáhlá, svaz komunikuje s většinou ministerstev a 

parlamentních výborů.   

 

     Prosazováním svých zájmů se SMOČR snaží akcentovat zájmy obcí a princip 

subsidiarity. Činnost svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a 

zastupitelů, kteří se jako delegovaní členové orgánů SMOČR věnují obecným 

problémům samosprávy. Proklamovaným cílem svazu je i legitimní lobbying. 

 

     SMOČR je organizací, která reálně zasahuje do politiky České Republiky. Autor 

zamýšlí na teoretickém základě popsal fungující strukturu Svazu, principy jejího 

fungování a rozhodování a konkretizoval místa jejího největšího vlivu na legislativu  

České Republiky. 

 

     Práce se bude dotýkat i spolupráce SMOČR s obdobnými partnerskými svazy v 

jiných zemích EU (SMOČR je také členem nadnárodních organizací IULA a CEMR) a 

jeho vlivu jako partnerské organizace institucí EU. 

 

 



Nástin osnovy práce: 

 1. Úvod 

 

 2. Teorie zájmových skupin a lobbyingu 

 a) Zákonné normy 

 b) Zájmové skupiny a jejich vliv 

 c) Lobbying 

   

 3. Funkční model SMOČR 

 a) Vznik a geneze 

 b) Způsob ustavování orgánů 

 

 4. SMOČR a podobné instituce v zemích EU a jejich vztah ke strukturám EU 

      a) Zájmové skupiny měst a obcí v EU 

      b) Prosazování zájmů obcí v EU 

 

 5. Organizační struktura 

 a) "Politická" struktura - zástupci obcí 

 b) Vliv komunálních voleb na činnost SMOČR 

 c) Profesionální struktura - sekretariát 

 

 6. SMOČR jako zájmová skupina  

 a) Příprava a tvorba legislativy ČR 

• Orgány a komise ve kterých SMOČR aktivně působí 

• Výběr z dokončených projektů 

 b) SMOČR jako poradní orgán obcí 

• Jednotlivé oblasti činností - financování obcí 

• Doprava a infrastruktura 

• Životní prostředí 

• Další 

 c) Vlastní činnost - výstupy práce SMOČR 

 d) Vzájemný vliv politických stran a SMOČR 

• Vliv politických stran na SMOČR 

• Vliv SMOČR na politické strany 

 e) Další 

 

 7. Závěr 
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www.neziskovky.cz 

http://mestaobce.statnisprava.cz 
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