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Přílohy  
Příloha č. 1: Scénář polostrukturovaného rozhovoru (3 zadlužené obce) 

 

 

Univerzita Karlova v Praze 

 

Fakulta sociálních věd 

 

Institutu politologických studií 
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Vážená starostko/ Vážený starosto, 
na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

probíhá analytické šetření, které se zabývá finančními problémy malých obcí v 

České republice. Institut politologických studií v rámci tohoto šetření 

spolupracuje se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv.  

Ve svých rukou držíte scénář polostrukturovaného rozhovoru, který se vztahuje 

ke zmíněné problematice. Předmětem šetření jsou malé zadlužené obce v České 

republice. Touto cestou bych Vás chtěl požádat o zodpovězení následujících 

otázek k tomuto tématu. Konečné výstupy šetření budou poskytnuty zpětně 

respondentům.  

 

Charakter scénáře polostrukturovaného rozhovoru 
Scénář polostrukturovaného rozhovoru obsahuje deset, resp. jedenáct otázek, 

které mají charakter uzavřených a  otevřených odpovědí otázek. 

U všech otázek se respondentovi nabízí možnost vlastního vyjádření 

k odpovědím, které vybral. Zároveň je u každé otázky možné vyjádřit osobní 

názor a uvést podrobnosti apod.  

V  otázkách jedna, dva, čtyři, pět, sedm a osm  je možné vybrat více odpovědí. 

Respondent má rovněž také možnost, odpovědět nezávisle na předkládané 

odpovědi.  

Zodpovězení otázek trvá přibližně 20 minut.  

Otázky jsou rozděleny do tři tematických bloků. 

I. Finance obce  

II. Poskytování služeb obce 

III. Kandidatura v obci 
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Scénář polostrukturovaného rozhovoru 
Vámi uvedené názory mohou být využity při zpracování výzkumných prací, které se vypracovávají na Institutu politologických 

studií.  

I. Finance obce 
1. Ministerstvo financí ve své zprávě k Monitoringu hospodaření obcí 2011 

uveřejnilo čtyři základní možné příčiny zadlužení obcí v ČR. Vyberte jednu či 

více příčin, která podle Vás vystihuje důvody zadlužení ve Vaší obci. Cílem 

otázky je zjistit, zda Vaše důvody spadají do škály příčin, kterou vytvořilo 

Ministerstvo financí či se liší.  

Prosím, zhodnoťte důvod(y), proč se Vaše obec zadlužila? 

a) Důvodem zadlužení je povinné předfinancování a spolufinancování projektů 

podpořených z evropských fondů nebo národních dotačních titulů; 

b) Důvodem zadlužení je investiční projekt pro rozvoj obce (pořízení majetku, 

rekonstrukce infrastruktury, bytových jednotek apod.); 

c) Důvodem zadlužení je investiční rozhodnutí na základě chybných předpokladů, 

smluvně neošetřených; 

d) Důvodem zadlužení je porušení rozpočtové kázně - neplnění podmínek poskytnutí 

dotace; 

e) Jiné. 

 

 

 

 

 

 

2. Zadlužení obce může mít dopad na život obyvatel v obci. Tato situace může 

vést místní obyvatele k různým reakcím. Tato otázka se snaží zjistit, jaké reakce 

obyvatel jste zaznamenal/a ve své obci. V této otázce je možnost označit více 

odpovědí. 

Jakým způsobem reagovali obyvatelé na zadlužení obce a jeho dopady? 

a) Zadlužení obce přimělo obyvatele k většímu zájmu o obecní politiku; 

b) Zadlužení obce vedlo ke snížení zájmů obyvatel o obecní politiku; 
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c) Zadlužení obce vedlo k častějším změnám trvalého bydliště (například odstěhovaní 

obyvatel); 

d) Jiné. 

 

 

 

 

3. V souvislosti se stále napjatějšími veřejnými rozpočty může meziobecní 

spolupráce či  slučování obcí být účinným nástrojem, jak zefektivnit provoz obcí 

i jejich rozvoj.  

 Meziobecní spoluprácí rozumíme společné poskytování služeb mezi 

dvěma nebo více obcemi v jedné zemi. Zpravidla se jedná o spolupráci zahrnující 

oblasti jako veřejnou dopravu, vodovody a administrativní úkoly. Zároveň se ale 

může jednat o spolupráci v širším kontextu, která si klade za cíl dosažení 

podpory pro ekonomický rozvoj v dané oblasti. 

 Dvě a více vzájemně sousedících obcí se mohou vzájemně sloučit na 

základě zákona o obcích 128/2000 Sb. Musí být dle zmíněného zákona splněné 

tři podmínky: 1. obce spolu musí fyzicky sousedit; 2. sloučení obcí bylo 

odsouhlaseno každou ze slučujících se obcí; 3. byla připravena dohoda o sloučení 

obcí. 

Domníváte se, že je pro malé obce zajímavé využít jednu z předložených 

možností k zefektivnění provozu obce v oblasti samosprávy? 

a) Preferuji možnost meziobecní spolupráce; 

b) Preferuji možnost slučování obcí; 

c) Ani jednu z možností nevnímám za zajímavou pro obec; 

d) Jiné. 
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4. Při finančních problémech obcí by měly státní instituce komunikovat se 

zadluženými obcemi a pomoci jim řešit tento nepříznivý stav. Jedná se především 

o instituce jako je Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra a krajský úřad. Jakou 

máte zkušenost s přístupem zmíněných státních institucí. V této otázce je 

možnost označit více odpovědí. 

Jak byste popsali komunikaci v oblasti samostatné působnosti se státními 

institucemi při řešení zadluženosti obce? 

4a) Ministerstvo financí 

a) Komunikace s obcí probíhá pravidelně- od počátku finančních problémů obce, 

instituce spolupracuje s obcí; 

b) Instituce má aktivní přístup k obci - instituce předkládá možnosti, jak řešit situaci v 

obci; 

c) Komunikace s obcí probíhá nepravidelně - nárazová (sporadická) komunikace 

instituce s obcí; 

d) Instituce má pasivní přístup k obci - instituce nepředkládá možnosti, jak řešit situaci 

v obci; 

e) Komunikace s obcí neprobíhá; 

f) Jiné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   6

4b) Ministerstvo vnitra 

a) Komunikace s obcí probíhá pravidelně- od počátku finančních problémů obce, 

instituce spolupracuje s obcí; 

b) Instituce má aktivní přístup k obci - instituce předkládá možnosti, jak řešit situaci v 

obci; 

c) Komunikace s obcí probíhá nepravidelně - nárazová (sporadická) komunikace 

instituce s obcí; 

d) Instituce má pasivní přístup k obci - instituce nepředkládá možnosti, jak řešit situaci 

v obci; 

e) Komunikace s obcí neprobíhá; 

f) Jiné. 

 

 

  

 

 

 

4c) Krajský úřad 

a) Komunikace s obcí probíhá pravidelně- od počátku finančních problémů obce, 

instituce spolupracuje s obcí; 

b) Instituce má aktivní přístup k obci - instituce předkládá možnosti, jak řešit situaci v 

obci; 

c) Komunikace s obcí probíhá nepravidelně - nárazová (sporadická) komunikace 

instituce s obcí; 

d) Instituce má pasivní přístup k obci - instituce nepředkládá možnosti, jak řešit situaci 

v obci; 

e) Komunikace s obcí neprobíhá; 

f) Jiné. 
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5. V současné době spolupracují státní instituce spolu se Svazem měst a obcí 

České republiky (SMO ČR) na možných variantách řešení zadluženosti obcí a 

měst. Z této spolupráce by měla vzniknout nová zákonná úprava řešení 

zadluženosti. Varianty, které Vám jsou zde představeny, vypracovalo 

Ministerstvo financí ve Věcném záměru zákona, kterým se mění zákon o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako možné řešení problematiky 

zadlužení obcí v ČR. V této otázce je možnost označit více odpovědí. 

V čem osobně vidíte možnost řešení a předcházení kritické zadluženosti malých 

obcí v České republice? 

a) Zavedením možnosti obci vyhlásit bankrot1, neschopnost splatit své finanční závazky 

(platit zaměstnancům, věřitelům či dodavatelům). Primárním záměrem bankrotu obce je 

obnova solventnosti zadlužené obce; 

b) Zavedením institutu finančního poradce obce -  Ministerstvo financí by po 

znepokojivých výsledcích monitoringu hospodaření obcí mohlo nabídnout služby 

finančního poradce; 

c) Zavedením institutu finančního správce obce - Ministerstvo financí by po 

znepokojivých výsledcích monitoringu hospodaření obcí mohlo nabídnout služby 

finančního poradce. Finanční správce obce by byl jmenován na základě požádání obce 

či požádání finančního správce obce, anebo na základě neuspokojivých výsledků 

monitoringu obcí; 

d) Jiné. 

 

 

 

  

 

                                                
1 Platební neschopnost 
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6. Zájmové sdružení jako Sdružení místních samospráv České republiky (SMS 

ČR) či Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) mohou poskytnout svá 

poradenství obcím. Na druhou stranu členství přináší platbu příspěvků. 

Domníváte se, že je pro obce takovéto poradenství výhodné i za cenu placení 

zmíněných příspěvků?  

6a) Uvažuje zastupitelstvo ve Vaší obci o vstupu do organizace Sdružení 

místních samospráv České republiky? 

a) V minulosti jsme nebyli členy, ale uvažujeme o členství; 

b) V minulosti jsme byli členy, ale v současnosti neuvažujeme o členství; 

c) V minulosti jsme byli členy a v současnosti uvažujeme o členství; 

d) V minulosti jsme nebyli členy a v současnosti neuvažujeme o členství. 

 

 

 

 

 

 

6b) Uvažuje zastupitelstvo ve Vaší obci o vstupu do organizace Svazu měst a 

obcí České republiky? 
a) V minulosti jsme nebyli členy, ale uvažujeme o členství; 

b) V minulosti jsme byli členy, ale v současnosti neuvažujeme o členství; 

c) V minulosti jsme byli členy a v současnosti uvažujeme o členství; 

d) V minulosti jsme nebyli členy a v současnosti neuvažujeme o členství. 
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II. Poskytování služeb 

7. Vzhledem k tomu, že malé obce mají omezené rozpočtové možnosti v 

porovnání s většími městy, a tak malé obce rezignují na poskytování některých 

služeb. V této otázce je možnost označit více odpovědí. 

 Jaké služby poskytuje občanům Vaše obec?  

a) Veřejné osvětlení; 

b) Svoz odpadů; 

c) Údržbu zeleně; 

d) Úklid silničních komunikací a chodníků ; 

e) Opravu a údržbu komunikací; 

f) Službu kanalizace; 

g)  Jiné. 
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8. Od období, kdy Vaše obec započala mít finanční problémy, mohla nastat ve  

Vaší obci změna v objemu a kvalitě služeb, které do té doby obec poskytovala 

občanům. V této otázce je možnost označit více odpovědí. 

Byl objem a kvalita poskytovaných služeb v obci v důsledku zadlužení Vaší obce 

ovlivněn? 

a) Byl snížen objem služeb poskytovaný před zadlužením obce; 

b) Byla snížena kvalita služeb poskytovaná před zadlužením obce; 

c) Byl snížen objem a zároveň byla snížena i kvalita služeb poskytovaných před 

zadlužením obce; 

d) Byla snížena kvalita služeb poskytovaných před zadlužením obce, ale objem 

poskytovaných služeb před zadlužením obce nikoliv;   

e) Byl snížen objem služeb poskytovaných před zadlužením obce, ale nikoliv kvalita 

služeb poskytovaná před zadlužením obce; 

f) Zadlužení obce neovlivnilo objem ani kvalitu poskytovaných služeb; 

g) Jiné. 

 

 

 

 

 

 

9. Služby v obci nezajišťuje jen samotná obec, ale také soukromí podnikatelé 

(místní obchod, restaurační zařízení).  

Zaznamenali jste v návaznosti na zadlužení obce omezení těchto služeb? 

Domníváte se, že existují další reakce a dopady v přímé souvislosti se 

zadlužením ve Vaší obci? 
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III. Kandidatura v obci 

10. Existují obce, kde volební soutěž nemá politickou povahu. Kandidáti spolu 

nesoutěží v pravém slova  smyslu o pozice v zastupitelstvu. Místo toho kandidáti 

vytvářejí společnou kandidátní listinu do obecního zastupitelstva. Nehovoříme 

tedy o standardní situaci, kterou známe například z voleb do Parlamentu České 

republiky. Vzhledem ke koordinaci před samotnými komunálními volbami 

zvolené zastupitelstvo spolupracuje bez ohledu na příslušnost ke kandidátní 

listině, z které zastupitelé pochází.  Často také dochází k situaci, že je po 

vzájemné domluvě vytvořena pouze jedna kandidátní listina, která má v obci 

všeobecnou podporu. 

Existuje koordinace (spolupráce) ve Vaší obci při sestavování kandidátních listin 

do komunálních voleb?  

a) Koordinace  v obci existuje;* 

b) Ke koordinaci v obci nedochází; 

c) Jiné. 

 

 

 

 

 

 

* 11. Prosím, uveďte, jakou má podobu koordinace ve Vaší obci. 
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Příloha č. 2: Scénář polostrukturovaného rozhovoru (malé obce Karlovarský kraj) 

 

Univerzita Karlova v Praze 

 

Fakulta sociálních věd 

 

Institutu politologických studií 
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Vážená starostko/ Vážený starosto, 
na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

probíhá analytické šetření, které se zabývá problémy malých obcí v České 

republice. Institut politologických studií v rámci tohoto šetření spolupracuje se 

Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv.  

Ve svých rukou držíte scénář polostrukturovaného rozhovoru, který se vztahuje 

ke zmíněné problematice. Předmětem šetření jsou malé obce v České republice. 

Touto cestou bych Vás chtěl požádat o zodpovězení následujících otázek k 

tomuto tématu. Konečné výstupy šetření budou poskytnuty zpětně respondentům.  

 

Charakter scénáře polostrukturovaného rozhovoru 
Scénář polostrukturovaného rozhovoru obsahuje šest, resp. sedm otázek, které 

mají charakter uzavřených a otevřených odpovědí. 

U všech otázek se respondentovi nabízí možnost vlastního vyjádření 

k odpovědím, které vybral. Zároveň je u každé otázky možné vyjádřit osobní 

názor a uvést podrobnosti apod.   

V  otázkách jedna a tři je možné vybrat více odpovědí. Otázky dva, pět a šest 

prosí o zdůvodnění výběru odpovědi, resp. nastínění situace ve Vaší obci. 

Respondent má rovněž také možnost, odpovědět nezávisle na předkládané 

odpovědi v případě zvolení odpovědi "Jiné". 

Zodpovězení otázek trvá přibližně 10 minut.  

Otázky jsou rozděleny do tři tematických bloků. 

I. Funkce obce 

II. Členství v zájmových sdruženích 

III. Kandidatura v obci 
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Scénář polostrukturovaného rozhovoru 
Vámi uvedené názory mohou být využity při zpracování výzkumných prací, které se vypracovávají na Institutu politologických 

studií.  

I. Funkce obce 
1. Vzhledem k tomu, že malé obce mají omezené rozpočtové možnosti v 

porovnání s většími městy, a tak malé obce rezignují na poskytování některých 

služeb. V této otázce je možnost označit více odpovědí. 

 Jaké služby poskytuje občanům Vaše obec?  

a) Veřejné osvětlení; 

b) Svoz odpadů; 

c) Údržbu zeleně; 

d) Úklid silničních komunikací a chodníků ; 

e) Opravu a údržbu komunikací; 

f) Službu kanalizace; 

g)  Jiné - níže můžete uvést další funkce, které Vaše obec poskytuje občanům. 

 

 

 

 

 

2. Byli jste nuceni ve své obci vzhledem k finanční situaci v obci omezit či 

přestat poskytovat občanům některou z funkcí, které obec v minulosti 

poskytovala? 
a) Ano; 

b) Ne; 

Prosím, zdůvodněte svou odpověď. 
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II. Členství v zájmových sdružení 
3. V souvislosti se stále napjatějšími veřejnými rozpočty může meziobecní 

spolupráce či  slučování obcí být účinným nástrojem, jak zefektivnit provoz obcí 

i jejich rozvoj.  

 Meziobecní spoluprácí rozumíme společné poskytování služeb mezi 

dvěma nebo více obcemi v jedné zemi. Zpravidla se jedná o spolupráci zahrnující 

oblasti jako veřejnou dopravu, vodovody a administrativní úkoly. Zároveň se ale 

může jednat o spolupráci v širším kontextu, která si klade za cíl dosažení 

podpory pro ekonomický rozvoj v dané oblasti. 

 Dvě a více vzájemně sousedících obcí se mohou vzájemně sloučit na 

základě zákona o obcích 128/2000 Sb. Musí být dle zmíněného zákona splněné 

tři podmínky: 1. obce spolu musí fyzicky sousedit; 2. sloučení obcí bylo 

odsouhlaseno každou ze slučujících se obcí; 3. byla připravena dohoda o sloučení 

obcí. 

Domníváte se, že je pro malé obce zajímavé využít jednu z předložených 

možností k zefektivnění provozu obce v oblasti samosprávy? 

a) Preferuji možnost meziobecní spolupráce; 

b) Preferuji možnost slučování obcí; 

c) Ani jednu z možností nevnímám za zajímavou pro obec; 

d) Jiné - níže můžete uvést jiný nástroj, který by podle Vás zefektivnil provoz malých 

obcí. 

 

 

 

 

 

4. Zájmové sdružení jako Sdružení místních samospráv České republiky (SMS 

ČR) či Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) mohou poskytnout svá 

poradenství obcím. Na druhou stranu členství přináší platbu příspěvků. 

 
4a) Je Vaše obec členem Sdružení místních samospráv České republiky? 
 
a) ano, obec je členem Sdružení místních samospráv České republiky 
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b) ne, obec není členem Sdružení místních samospráv České republiky 
 
c) ne, obec není členem Sdružení místních samospráv České republiky, ale v 
současnosti uvažujeme o vstupu 
 
4b) Je Vaše obec členem Svazu měst a obcí České republiky? 
 
a) ano, obec je členem Svazu měst a obcí České republiky 
 
b) ne, obec není členem Svazu měst a obcí České republiky 
 
c) ne, obec není členem Svazu měst a obcí České republiky, ale v současnosti 
uvažujeme o vstupu 
 
 
5. Domníváte se, že je pro malé obce výhodné členství ve zmíněných zájmových 
sdruženích i za cenu placení zmíněných příspěvků? 
 
a) ano, domnívám se, že je členství pro malé obce výhodné 
 
b) ne, nedomnívám se, že je členství pro malé obce výhodné 
 

5a)Prosím, zdůvodněte svou odpověď 

 

 

 

 

 

 

III. Kandidatura v obci 
6. Existují obce, kde volební soutěž nemá politickou povahu. Kandidáti spolu 

nesoutěží v pravém slova  smyslu o pozice v zastupitelstvu. Místo toho kandidáti 

vytvářejí společnou kandidátní listinu do obecního zastupitelstva. Nehovoříme 

tedy o standardní situaci, kterou známe například z voleb do Parlamentu České 

republiky. Vzhledem ke koordinaci před samotnými komunálními volbami 

zvolené zastupitelstvo spolupracuje bez ohledu na příslušnost ke kandidátní 

listině, z které zastupitelé pochází.  Často také dochází k situaci, že je po 
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vzájemné domluvě vytvořena pouze jedna kandidátní listina, která má v obci 

všeobecnou podporu. 

Existuje koordinace (spolupráce) ve Vaší obci při sestavování kandidátních listin 

do komunálních voleb?  

a) Koordinace  v obci existuje;* 

b) Ke koordinaci v obci nedochází; 

 

6a)Prosím, zdůvodněte svou odpověď. 

 

 

 

 

 

 

* 7. Prosím, uveďte, jakou má podobu koordinace ve Vaší obci. 
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Příloha č. 3: Tabulka oslovených malých obcí Karlovarského kraje 
Po

řa
dí

 o
bc

e 

Po
če

t o
by

va
te

l 

Obec/Město Odpověděly Starostka/Starosta Kontakt Internetové stránky obce 

1 275 Křižovatka ano - tel. Jan Strachota 355320231; oukrizovatka@cbox.cz http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/Krizovatka 
2 346 Milhostov ano - tel. Pavel Červenický 354 597 194; info@milhostov.cz http://www.milhostov.cz/ 
3 280 Milíkov ano - e-mail Jan Benka 354693202; obec.milikov@seznam.cz http://www.milikov.cz/ 
4 396 Mnichov ano - e-mail Jiří Křenčil 354 692 126; podatelna@ou-mnichov.cz http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/obec_Mnichov 
5 247 Odrava ano - tel. Alžběta Derahová 354 597 178;  ou.odrava@seznam.cz http://www.obec-odrava.cz/ 
6 255 Okrouhlá ano - tel. Anna Zetochová 354593140; okrouhla.o@seznam.cz http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/Okrouhla 

7 119 Ovesné 
Kladruby ano - tel. Aurelie Skřivanová 354 606 432;  starosta@ovesnekladruby.cz 

http://www.ovesnekladruby.cz/ 
8 180 Podhradí ano - e-mail Josef Smolka 359 604 639; posta@oupodhradi.cz http://www.oupodhradi.cz/ 
9 160 Pouska ano - e-mail Jan Ryba 354 595 316; obecpoustka@volny.cz http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/Poustka 

10 192 Pomezí nad 
Ohří ano - tel. Radek Tlačil 354431531; obec@pomezinadohri.cz 

http://www.pomezinadohri.cz/ 

11 452 Stará Voda ano - tel. Eva Procházková 354691217; ou.stara_voda@tiscali.cz http://www.staravoda.cz/ 
12 363 Trstěnice ano - tel. Helena Repíková 354671132; ou.trstenice@tiscali.cz http://www.obectrstenice.cz/ 

13 432 Třebeň ano - e-mail Antonín Kalina 354 542 916; outreben@cmail.cz http://www.treben.cz/ 
14 134 Tuřany ano - e-mail František Andresík 355 335 476; ou.turany@tiscali.cz http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/Turany 
15 442 Valy ano - e-mail Quido Vlk 354 623 473; obecvaly@seznam.cz http://www.obecvaly.cz/ 
16 151 Velký Luh ano - tel. Jiřína Vrábelová 354596297; obecv.luh@seznam.cz http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/Velky_Luh 
17 123 Vlkovice ano - tel. Štefán Lepej neuvol. 354 605 098; starosta@vlkovice.cz http://www.vlkovice.cz/ 
18 217 Vojtanov ano - tel. Jiří Mařík neuvol.  359604729; obec@vojtanov.cz http://www.vojtanov.cz/ 

19 336 Zádub-
Závišíň ano - e-mail Ing. Jiří Nešpor 354 624 756; starostaouzadub@c-box.cz  http://www.zadubzavisin.cz/ 

20 294 Andělská 
Hora ano - e-mail Bc. Miloslava Křimská 359 807 901; podatelna@andelskahora.com  http://www.andelskahora.cz/ 

21 211 Boží Dar ano - tel. Ing. Jan Horník 353590782; bozidar@bozidar.eu http://www.bozi-dar.cz/ 
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(senátor) 
22 306 Černava ano - tel. Ing. Josef Krouza 35 392 52 53; cernava@volny.cz http://www.oucernava.cz/ 
23 155 Čichalov ano - tel. Milana Pohanová 353393348; obeccichalov@volny.cz http://www.cichalov.cz/ 
24 366 Děpoltovice ano - e-mail Jaroslav Kareš 353 951 217; starosta@obecdepoltovice.cz  http://www.obecdepoltovice.cz/ 
25 491 Horní Blatná ano - e-mail Robert Petro 353 892 209; starosta.horniblatna@volny.cz  http://www.horni-blatna.cz/ 
26 224 Hory ano - tel. Milan Pokorný 353 222 148; starosta@obec-hory.cz http://obec-hory.cz/aktuality 

27 114 Chodov - nepodařilo se 
získat údaje Karel Čížek 353999259; chodov@obecni-urad.net 

http://www.obec-chodov.cz/ 
28 421 Krásné Údolí ano - e-mail Bc. Martin Frank 730 182 849; starosta@krasneudoli.cz http://www.krasneudoli.cz/ 
29 305 Krásný Les ano - tel. Pavel Jandák 353893120; krasny.les@cmail.cz http://www.krasny-les.cz/aktualni-informace/ 
30 319 Mírová ano - e-mail Jiří Valenta 352 675 150; obec.mirova@quick.cz http://www.obec-mirova.cz/ 
31 344 Nové Hamry ano - e-mail František Kubiš  353 925 131; obec@novehamry.eu  http://www.novehamry.eu/ 
32 497 Otročín ano - e-mail Marie Šašková 353 394 237; info@otrocin.eu http://www.otrocin.eu/ 

33 498 Pila ano - tel. Mgr. Stanislav 
Hoffman 353331390; obec.pila@volny.cz http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/Pila/urad_Pila/ 

34 474 Potůčky ano - tel. Jarmila Fořtová 353 820 123; starostka@potucky-obec.cz http://www.potucky-obec.cz/obecni-urad-
potucky/kontakt/ 

35 136 Smolné Pece ano - tel. Jana Redková 353951105; obec@smolnepece.cz http://www.smolnepece.cz/ 
36 111 Teplička ano - email Hana Bartošová 607 673 858; obecteplicka@gmail.com  http://www.teplicka.cz/ 
37 359 Valeč ano - e-mail Josef Kubař 353 399 700; starosta@valec.cz http://www.valec.cz/ 
38 403 Verušičky ano - e-mail Petr Kvasnička 353 398 136; obecverusicky@volny.cz  http://www.obecverusicky.cz/ 
39 196 Vrbice ano - e-mail Jaroslav Lábr 353 399 735; ou_vrbice@cmail.cz http://www.obec-vrbice.cz/ 

40 341 Vysoká Pec - nepodařilo se 
získat údaje Ing. Jindřich Košner  353 925 855; info@vysokapec.eu  

http://www.vysokapec.cz/ 
41 318 Dasnice ano - e-mail Ladislava Dubcová 352 69 26 26;  obec@dasnice.cz http://www.dasnice.cz/ 
42 316 Dolní Nivy ano - tel. Jiří Karásek 352 695 248;  info@dolninivy.cz http://www.dolninivy.cz/ 

43 292 Chlum Svaté Maří - 
nepodařilo se získat údaje Miroslav Hrůza 352682091;  chlum-sv-mari@volny.cz 

http://www.geodata.cz/chlum/ 
44 481 Jindřichovice ano - e-mail Anna Polívková 352695073; urad@obecjindrichovice.cz http://www.obecjindrichovice.cz/ 
45 358 Josefov ano - tel. Ladislav Čížek 352672325; ou-josefov@volny.cz http://www.obecjosefov.cz/ 

46 441 Kaceřov - nepodařilo se 
získat údaje Miroslav Püchner 352683045; starosta@kacerov.cz http://www.kacerov.cz/ 
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47 220 Nová Ves ano - e-mail Bc. Pavel Straka 353999263; starosta@novaves-so.cz http://www.novaves-so.cz/ 
48 72 Přebuz ano- e-mail Miluše Ženteková 352695328; mestoprebuz@volny.cz http://www.prebuz.cz/ 

49 449 Rovná - nepodařilo se 
získat údaje Jaroslav Janda 352699181; obec.rovna@tiscali.cz http://www.rovna.estranky.cz/ 

50 446 Stříbrná ano - e-mail Boris Jirsík 352686 938; starosta@stribrna.cz http://www.stribrna.cz/clanek.php?idc=1&sloz=1.htm 
51 309 Šabina ano - tel. Pavel Pešek 352693449; ousabina@volny.cz http://www.obec-sabina.cz/ 
52 285 Šindelová ano - tel. Jaroslav Benda 352695277;  ou_sindelova@volny.cz http://www.sindelova.cz/ 
53 171 Tatrovice ano - tel. Luděk Němec 352675279; tatrovice@email.cz  http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/Tatrovice 
54 177 Těšovice ano - e-mail Jiří Halberštát 352 604 453; ou.tesovice@volny.cz  http://www.obectesovice.cz/ 
55 403 Vřesová ano - e-mail Miroslav Fiala 352 665 407; ouvresova@suas.cz http://www.ouvresova.cz/ 
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Příloha č. 4: Přehled souvisejících právních předpisů v ČR, které se zabývají 

problematikou hospodaření obcí2 

 

1. ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Ústava“), podle které 

- územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo 

na samosprávu (čl. 100), 

- územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které jsou samostatně 

spravovány zastupitelstvem, mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního 

rozpočtu (čl. 101 odst. 1 a 3)), 

- stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to 

ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem (čl. 101 odst. 4), 

2. Evropská charta místní samosprávy (resp. její články, jimiž je vázána Česká 

republika), z níž vyplývá zejména, že 

- místní orgány mají právo v mezích zákona spravovat věci veřejné, které nejsou 

vyňaty z jejich kompetence, nebo které nejsou v kompetenci jiného orgánu (čl. 3 odst. 

1 a čl. 4 odst. 2), 

- základní pravomoci a odpovědnost místních orgánů stanoví ústava nebo zákon; 

místním orgánům však mohou být zákonem svěřeny další pravomoci a odpovědnost 

(čl. 4 odst. 1), 

- jiný orgán může zasáhnout do pravomocí místního orgánu nebo je omezit jen na 

základě zákona (čl. 4 odst. 4), 

- s místními orgány mají být projednávány otázky plánování a rozhodování ve všech 

záležitostech, které se jich bezprostředně týkají (čl. 4 odst. 6), 

- místní orgány mají právo v rámci vnitrostátní hospodářské politiky na odpovídající 

vlastní finanční zdroje, s nimiž mohou v rámci svých pravomocí volně disponovat 

(čl. 9 odst. 1), 

- finanční zdroje místních orgánů mají být úměrné odpovědnosti, kterou jim vymezuje 

ústava a zákon (čl. 9 odst. 2), 

- alespoň část finančních zdrojů místních orgánů má pocházet z místních daní 

a poplatků, jejichž výši mohou místní orgány v mezích zákona určovat (Čl.9 odst. 3), 

- finanční systém zajišťující zdroje pro místní orgány by měl být natolik různorodý a 

                                                
2 Následné informace jsou převzaty z [MF ČR 2011a: 5-7]. 
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životaschopný, aby umožnil jejich přizpůsobování reálnému vývoji nákladů, spojených 

s jejich fungováním (čl. 9 odst. 4), 

- ochrana finančně slabších místních orgánů je důvodem pro vznik institutu, který by 

zajišťoval finanční vyrovnávání nebo přiměřená opatření, určená ke kompenzaci 

důsledků nerovnoměrného rozdělení potenciálních finančních zdrojů a finančních 

nákladů, které musejí zajišťovat (čl. 9 odst. 5), 

- způsob přidělených přerozdělovaných zdrojů musí být s místními orgány řádně 

projednán (čl. 9 odst. 6), 

- pokud je to možné, dotace pro místní orgány by neměly být účelově vázány (čl. 9 

odst. 7), 

- poskytování dotací by nemělo omezovat základní svobodu místních orgánů provádět 

svoji vlastní politiku v rámci své jurisdikce (čl. 9 odst. 8), 

- při získávání úvěru na kapitálové investice mají místní orgány v mezích zákona 

přístup na národní kapitálový trh (čl. 9 odst. 9), 

- správní dozor nad činností místních orgánů může být vykonáván pouze na základě 

zákona a musí být zaměřen pouze na to, zda místní orgány vykonávají svou činnost 

v souladu se zákonem (čl. 8 odst. 1 a 2), 

3. zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

ČR, ve znění pozdějších předpisů, který 

- v § 4 stanoví okruh působnosti Ministerstva financí, které je kromě jiného ústředním 

orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, 

státní pokladnu republiky, daně, poplatky, finanční hospodaření, finanční kontrolu, 

přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, účetnictví a audit; 

z uvedeného vyplývá, že v kompetenci Ministerstva financí je sledovat finanční 

hospodaření územních samosprávných celků a v případě potřeby přijímat potřebná 

opatření týkající se jejich rozpočtového hospodaření (jedná se o veřejné rozpočty 

navazující na státní rozpočet, do kterých plynou finanční prostředky ze státního 

rozpočtu; údaje o hospodaření územních samosprávných celků jsou součástí 

státního závěrečného účtu), 

- v § 12 stanoví okruh působnosti Ministerstva vnitra, do které patří kromě jiného 

koordinační úloha v oblasti výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní 

samosprávy, 

- v § 11 stanoví okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti, které je ústředním 

orgánem státní správy pro soudy, přičemž oblast soudnictví zahrnuje též insolvenční 
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řízení, 

4. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který 

upravuje několik pravidel hospodaření obce v § 38 až 44, z nichž některá lze označit za 

obecná (§ 38 odst. 1, 2, 6 a 7, § 39 odst. 2, § 41) a ostatní za více či méně konkrétní. 

Otázkami souvisejícími s obecním hospodařením se zabývají i další ustanovení, např. 

§ 84 (vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce), § 85 (vyhrazené majetkoprávní úkony 

zastupitelstva obce), nebo § 102 odst. 2 (některé vyhrazené majetkoprávní úkony rady 

obce). Oblasti obecního majetku ve vnitřních poměrech územně členěných statutárních 

měst se věnují § 130 až 133. Pravomoci rady obce upravuje § 102, pravomoci starosty 

obce § 103. Povinnost obce požádat o přezkoumání svého hospodaření stanoví § 42. 

Ustanovení § 98 upravuje institut správce obce (správce obce je jmenován v případě, 

že nejsou funkční volené orgány obce, přičemž jedním z důvodů nefunkčnosti těchto 

orgánů může být i nadměrná zadluženost obce, např. rezignace zastupitelstva 

a nezájem občanů o kandidaturu do nového zastupitelstva 

5. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla územních rozpočtů“), který 

upravuje zejména tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních 

samosprávných celků (obec, kraj) a stanoví pravidla finančního hospodaření územních 

samosprávných celků. Podle zákona se rozpočet obce sestavuje zpravidla jako 

vyrovnaný, nicméně obec může případný schodek rozpočtu krýt úvěrem, půjčkou nebo 

emisí komunálních dluhopisů. Zákon současně stanoví, která ustanovení se vztahují na 

hospodaření dobrovolných svazků obcí, městské části nebo obvody statutárních měst 

nebo hl. města Prahy, nebo regionálních rad regionů soudržnosti 

6. zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), 

ve znění pozdějších předpisů. Podle § 4 tohoto zákona daňové příjmy rozpočtů obcí 

tvoří výnos daně z nemovitosti, podíl z celostátního hrubého výnosu daně z přidané 

hodnoty, podíl z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob, podíl 

z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob a daň z příjmů 

právnických osob placená obcí, 

7. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, který upravuje 

pravidla veřejnosprávní kontroly a vnitřní kontrolní systém orgánů veřejné správy 

(povinnost zavést vnitřní kontrolní systém, provádět předběžnou, průběžnou 
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a následnou kontrolu nakládání s peněžními prostředky poskytnutými z veřejného 

rozpočtu jiným subjektům, zřídit útvar interního auditu). 

8. zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 

přezkoumání hospodaření obce provádí na základě žádosti krajský úřad v přenesené 

působnosti, nebo auditor na základě smlouvy o poskytnutí auditorské služby (§ 4 odst. 1 

a 7). Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního 

samosprávného celku tvořící součást závěrečného účtu (§ 2). Předmět přezkoumání se 

ověřuje z hlediska dodržování právních předpisů, zejména předpisů o finančním 

hospodaření územních samosprávných celků (rozpočtová pravidla územních rozpočtů), 

o hospodaření s majetkem územních samosprávných celků (v případě obce se jedná 

o obecní zřízení), o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) a o odměňování (zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev). Dále se ověřuje hospodaření územního 

samosprávného celku podle schváleného rozpočtu, dodržení účelu obdržených nebo 

poskytnutých dotací a návratných finančních výpomocí a dodržování podmínek 

stanovených pro jejich použití. Povinnost územního samosprávného celku nechat si 

přezkoumat své hospodaření vyplývá z § 17 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

 

Příloha č. 5: Právní předpisy vztahující se k nadměrné zadluženosti obci v ČR3 

 

1. z nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení vyplývá, že každá fyzická 

nebo právnická osoba by měla mít možnost projít úpadkovým řízením, 

2. zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), upravuje řešení úpadku 

a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových 

vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co 

nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů (insolvenční 

řízení). Obce jsou z působnosti zákona vyňaty, 

3. z návrhu Směrnice Rady o požadavcích na národní rozpočtové rámce členských států 

vyplývá, že členské státy budou muset do konce roku 2013 kromě jiného zavést číselná 

                                                
3  Následné informace jsou převzaty z [MF ČR 2011a: 8].  
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omezení pro provádění rozpočtové politiky, jimiž bude zajištěno plnění Smlouvy 

(dodržení referenčních hodnot schodku a dluhu) a Paktu o stabilitě a růstu, a to za 

všechny rozpočty vládního sektoru; dodržování omezení má být sledováno (např. 

nezávislou institucí v oblasti rozpočtové politiky) a sankcionováno. 

 

Příloha č. 6: Vyjádření starosty obce Košíky Mgr. Jaroslava Šlechty k situaci ve 

své obci4 

 

Dobrý večer pane Hornek. 

Obec Košíky nemůže za to, že ministerstvo financí nezná možnosti dotačních titulů. 

Naše obec získala dotace na stavbu kanalizace a kořenové čistírny odpadních vod. Tato 

dotace byla podpořena ze SZIF. Uvedený dotační titul je však nastavený tak, že musíte 

dopředu zaplatit fakturu, tím pádem vzít si krátkodobý úvěr. Po kontrole faktur pak 

dostanete na účet příslušné procento dotací a cca do 3 měsíců dluh splatíte. Náš stát 

nazývá uvedený program "Program rozvoje venkova". Můj názor je, že je to program 

"Rozvoje bank". Proto jsme byly 3 měsíce v rámci účetnictví vedeni v dluhové službě. 

Po 3 měsících jsme dostali na účet schválenou dotaci a uvedený dluh jsme splatili. 

S  otázkou proč je tento dotační titul tak nastaven se musíte obrátit na příslušná 

ministerstva. Já jsem u ministra zemědělství s dotazem nepochodil, jeho odpověď byla, 

že v uvedenou dobu, kdy se jednalo o dotacích nebyl ve funkci. Dále nemohu za to, že 

bývalý  pan ministr financí nezná problematiku financování dotací ze SZIFu, do 

společnosti pouští  tyto informace a mně pak nahánějí média po kraji a dotazují se na 

skutečnosti, které obce nemohou ovlivnit, naopak prodělávají na úrocích z 

krátkodobého úvěru. Např. z OPŽP dostanete dopředu na účet příslušné  procento 

dotací, doplatíte vlastí zdroje k dofinancování a pak není obec zadlužena ani 

krátkodobě, pokud neřeší dotace v řádech mnoha milionů. 

  

                                                
4 Pan starosta Mgr. Jaroslav Šlechta svou reakci zaslal prostřednictvím e-mailové korespondence dne 19. 

10. 2013 na základě dotazu autora na finanční situace v obci Košíky. Pan starosta souhlasil s uveřejnění 

své reakce v plném znění v příloze práce.  
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Příloha č. 7: Je Vaše obec členem Sdružení místních samospráv České republiky? 

Po
řa

dí
 o

bc
e 

Po
če

t o
by

va
te

l 

Obec/Město 

Ano,   
obec je 
členem 

SMS ČR 

Ne,   obec 
není 

členem 
SMS ČR 

Ne, obec není 
členem SMS ČR, 
ale v současnosti 

uvažujeme o 
vstupu 

1 275 Křižovatka x     
2 346 Milhostov     x 
3 280 Milíkov     x 
4 396 Mnichov   x   
5 247 Odrava     x 
6 255 Okrouhlá x     
7 119 Ovesné Kladruby x     
8 180 Podhradí   x   
9 160 Pouska x     
10 192 Pomezí nad Ohří x     
11 452 Stará Voda   x   
12 363 Trstěnice x     
13 432 Třebeň   x   
14 134 Tuřany   x   
15 442 Valy   x   
16 151 Velký Luh   x   
17 123 Vlkovice   x   
18 217 Vojtanov x     
19 336 Zádub-Závišíň x     
20 294 Andělská Hora   x   
21 211 Boží Dar x     
22 306 Černava x     
23 155 Čichalov   x   
24 366 Děpoltovice   x   
25 491 Horní Blatná x     
26 224 Hory x     
27 114 Chodov - nepodařilo se získat údaje 

28 421 Krásné Údolí   x   
29 305 Krásný Les   x   
30 319 Mírová x     
31 344 Nové Hamry x     
32 497 Otročín   x   
33 498 Pila   x   
34 474 Potůčky x     
35 136 Smolné Pece x     
36 111 Teplička x     
37 359 Valeč   x   
38 403 Verušičky x     
39 196 Vrbice   x   
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40 341 Vysoká Pec -nepodařilo se získat údaje 

41 318 Dasnice   x   
42 316 Dolní Nivy   x   
43 292 Chlum Svaté Maří - nepodařilo se získat údaje 

44 481 Jindřichovice x     
45 358 Josefov   x   
46 441 Kaceřov - nepodařilo se získat údaje 

47 220 Nová Ves x     
48 72 Přebuz     x 
49 449 Rovná - nepodařilo se získat údaje 

50 446 Stříbrná x     
51 309 Šabina   x   
52 285 Šindelová x     
53 171 Tatrovice   x   
54 177 Těšovice   x   
55 403 Vřesová   x   

Zdroj: autor



   28

 

Příloha č. 8: Je Vaše obec členem Svazu měst a obcí České republiky? 
Po

řa
dí

 o
bc

e 

Po
če

t o
by

va
te

l 
Obec/Město 

ano, obec 
je členem 
SMOČR 

ne, obec 
není členem 

SMOČR 

ne, obec není 
členem SMOČR, 
ale v současnosti 

uvažujeme o 
vstupu 

1 275 Křižovatka   x   
2 346 Milhostov   x   
3 280 Milíkov x     
4 396 Mnichov   x   
5 247 Odrava   x   
6 255 Okrouhlá x     
7 119 Ovesné Kladruby   x   
8 180 Podhradí x     
9 160 Pouska x     
10 192 Pomezí nad Ohří x      
11 452 Stará Voda x     
12 363 Trstěnice x     
13 432 Třebeň   x   
14 134 Tuřany x     
15 442 Valy x     
16 151 Velký Luh   x   
17 123 Vlkovice x     
18 217 Vojtanov   x   
19 336 Zádub-Závišíň   x   
20 294 Andělská Hora   x   
21 211 Boží Dar x     
22 306 Černava   x   
23 155 Čichalov   x   
24 366 Děpoltovice x     
25 491 Horní Blatná x     
26 224 Hory x     
27 114 Chodov  - nepodařilo se získat údaje 

28 421 Krásné Údolí   x   
29 305 Krásný Les   x   
30 319 Mírová x     
31 344 Nové Hamry   x   
32 497 Otročín x     
33 498 Pila x     
34 474 Potůčky   x   
35 136 Smolné Pece   x - (obec 

vystoupila)   
36 111 Teplička x     
37 359 Valeč x     
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38 403 Verušičky   x   
39 196 Vrbice x     

40 341 Vysoká Pec  - nepodařilo se získat údaje 

41 318 Dasnice x     
42 316 Dolní Nivy x     
43 292 Chlum Svaté Maří -  - nepodařilo se získat údaje 

44 481 Jindřichovice   x   
45 358 Josefov x     
46 441 Kaceřov - nepodařilo se získat údaje 

47 220 Nová Ves x     
48 72 Přebuz   x   

Zdroj: autor
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Příloha č. 9. Domníváte se, že je pro malé obce výhodné členství ve SMS ČR a 

SMO ČR i za cenu placení zmíněných příspěvků? 
Po

řa
dí

 o
bc

e 

Po
če

t o
by

va
te

l 

Obec/Město Ano Ne Zhodnocení odpovědi 

1 275 Křižovatka x   Přínos v získávání informací. Naší politiku a názory mohou svazky 
posunout dále - až k vládě či parlamentu. 

2 346 Milhostov   x Pro malé obce členství není příliš výhodné - to spíše využíjí větší obce.  

3 280 Milíkov x   Právní poradeství pro obec - četnost dobrých rad. 

4 396 Mnichov x   Jsme členy Svazku obcí Slavkovského lesa 

5 247 Odrava x   Jsme členy Mikroregionu Chebsko MAS 21. 

6 255 Okrouhlá x   Především metodická pomoc. Poskytování rad při čerpání dotací. 
Přeshraniční spolupráce. Součástí také Mikroregionu Chebsko. 

7 119 Ovesné 
Kladruby x   Především oceňujeme právní služby a poradenství.  

8 180 Podhradí x   Prosazuje zájmy malých obcí - např. RUD apod.  

9 160 Pouska x   Poradenství, prosazování zájmů menších obcí, celkově poskytují pomoc 
v případě potřeby.  

10 192 Pomezí nad 
Ohří x   Výhoda v zisku informací, právních služeb a podobně.  

11 452 Stará Voda x   Poskytují určitý servis - bezplatné právní rady, informace o změnách v 
legislativě. 

12 363 Trstěnice x   Výhoda ve spolupráci, informovanosti, možnost ovlivnit legislativu.  

13 432 Třebeň   x Úkoly svazu a sdružení mají vykonávat DSO a MAS. 

14 134 Tuřany x     

15 442 Valy x     

16 151 Velký Luh   x 
Obec ve Svazku obcí Kamenné Vrchy. Pokud je více obcí, které 

spolupracují tím je to mnohem lepší. Například v oblasti místního 
rozhlasu.  

17 123 Vlkovice x   Devíza je především v informovanosti. 

18 217 Vojtanov x   Poskytují přehled a výklad práva, předpisů. Poskytují poradenství. Náš 
místostarosta je členem v dozorčí radě MAS 21. 

19 336 Zádub-
Závišíň x   Jedině členství v SMS ČR umožní aktivně se podílet na připomínkování 

nové legislativy - české i evropské.  

20 294 Andělská 
Hora   x Zatím jsme se tímto nezabývali, protože při pracovním vytížení na to 

nezbývá čas. 

21 211 Boží Dar x     

22 306 Černava   x Težko říct, obejdeme se bez nich. Případně obecně v legislativě - 
lobbování. SMO ČR nemá dle nás význam.  

23 155 Čichalov   x Spíše velké obce jsou prosazovány, podle počtu obyvatel - to je to 
klíčové kritérium. To lze vidět i dle kriterií RUD. 

24 366 Děpoltovice x   

SMOČR nám poskytuje informace formou e-mailů i tiskovin čestrvé 
informace o projednávaných a řešených bodech ve vrcholných orgánech 

(ve kterých za nás malé obce "lobuje"). Dále nám poskytuje zdrama 
právní poradnu v namí řešených problémech v obci. Se spoluprací jsme 

spokojeni. 

25 491 Horní Blatná x     
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26 224 Hory x   Ano můžeme se ve spoustě věcech spojit. Například v minulosti spor o 
poštu. Celkově nás zastupují.  

27 114 Chodov  - nepodařilo se získat údaje 
28 421 Krásné Údolí   x   

29 305 Krásný Les   x   

30 319 Mírová x     

31 344 Nové Hamry x   Výhoda v informovanosti a možnosti vytvářet společný postup. 

32 497 Otročín x   Možnost právní poradny, prosazování zájmů malých obcí na parlamentní 
úrovni.  

33 498 Pila   x Jde o každodenní praxi.  

34 474 Potůčky x   Důležité je, zda sdružení funguje. Obec členem Srdružení centrálního 
krušnohoří - členy 6 obcí.  

35 136 Smolné Pece x   
Členství v SMS není to právé, ale jsme členy. Obec více vyzdvyhuje 
Sdružení Krušné hory Západ - mikroregion, prostřednictvím, kterého 

žádají dotace.  

36 111 Teplička x   

Pokud svazek neposkytne pomoc přímo obci, pomůžou příspěvky 
ostatním. Obec využila pomoc naposledy přibližně před 6-li lety, ale 
jsem přesvědčená, že ne naposled. Očekáváme finanční podporu při 

budování obce. Pomoc ve formě informací a poradenství je 
samozřejmostí. Důležitou samozřejmostí, která rozhodně pomáhá 

zastupitelům orientovat se ve samosprávě a zákonech, tak i v samotném 
dění v kraji. 

37 359 Valeč x     

38 403 Verušičky   x Nevím o nějaké výhodě. 

39 196 Vrbice x     

40 341 Vysoká Pec - nepodařilo se získat údaje 
41 318 Dasnice x     

42 316 Dolní Nivy x   
Především je obec informovaná. Celkově je to výhodné přibližně 60% 
ku 40 %. Členy místní akční skupiny MASK - Sokolovsko, přes které 

obec žádá dotace.  

43 292 Chlum Svaté 
Maří       

44 481 Jindřichovice x     

45 358 Josefov x   
Celek lépe prosazuje své zájmy. Především v oblasti prosazování zákonů 

- výhoda. Platí se dle počtu obyvatel - proto pro obec není příliš 
nákladné. 

46 441 Kaceřov - nepodařilo se získat údaje 

47 220 Nová Ves x   Možnost využívat právní poradenství, řešit problémy obce na vyšší 
úrovni. 

48 72 Přebuz   x   

49 449 Rovná - nepodařilo se získat údaje 
50 446 Stříbrná x     

51 309 Šabina x   Přes Svaz se dozvíme, co se děje. Máme možnost zasáhnout. Získáváme 
informace, stanoviska jiných obcí. 

52 285 Šindelová x   Především jde o vzájemnou pomoc v každém případě při vyskytnutém 
problému. 

53 171 Tatrovice   x V žádném případě. Sdružení lobbují jen pro své zájmy a nemyslí na 
členské obce.  

54 177 Těšovice x     

55 403 Vřesová   x   

Zdroj: autor
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Příloha č. 10: Domníváte se, že je pro malé obce zajímavé využít jednu z 
předložených možností k zefektivnění provozu obce v oblasti samosprávy? 

Po
řa

dí
 o

bc
e 

Po
če

t o
by

va
te

l 
Obec/Město 

Preferuji 
možnost 

meziobecní 
spolupráce 

Preferuji 
možnost 
slučování 

obcí 

Ani jednu z 
možností 

nevnímám 
za 

zajímavou 
pro obec 

Komentář/Jiný nástroj na 
zefektivnění malých obcí 

1 275 Křižovatka x     Koordinace projektů.  

2 346 Milhostov x     Dobrovolné sdružení obcí, obec vytváří 
společné projekty.  

3 280 Milíkov     x   

4 396 Mnichov x       

5 247 Odrava x     
Obec spolupracuje s Tuřany, Nebanicemi a 

Milíkovem. Funguje na kolegiální bázi. 
Součástí Mikroregionu Chebsko. 

6 255 Okrouhlá x ne - proti 
centralizaci   Každá obec sama ví nejlíp, co potřebuje. 

7 119 Ovesné 
Kladruby x 

ne - proti 
slučování 
výhradně 

  Meziobecní spolupráci se obec nebrání 

8 180 Podhradí x       

9 160 Pouska x       

10 192 Pomezí nad 
Ohří     x 

Záleží jaký je v obci aparát a preference. 
Při samotné působnosti malých obcí, ale 

nejsou šance, aby plnily funkce jaké mají.  

11 452 Stará Voda     x Znovu je naráženo na katastrální velikost 
obce. Doplatili by na slučování 

12 363 Trstěnice x     Místní obce v okolí společně spolupracují.  

13 432 Třebeň x       

14 134 Tuřany     x   

15 442 Valy x       

16 151 Velký Luh x ano - v 
budoucnu   Pokud má obec samostatnou působnost je 

to lepší.  

17 123 Vlkovice x     
Ale ne spolupráce s každou obcí. Při 

spolupráci si předáváme zkušenosti.  Se 
slučováním obcí není dobrá zkušenost.  

18 217 Vojtanov x 
ne - 

výhradně 
proti 

slučování  

  
Obec dříve součást Františkových Lázní. 

Meziobecní spolupráce i v rámci 
přeshraniční spolupráce. Obci jde o 

zachování samosprávy. 

19 336 Zádub-Závišíň x     

Aktivní účast v SMS ČR jako jediného 
skutečného zástupce malých měst a obcí v 

ČR. Metodická a věcná pomoc obcí s 
rozšířenou působností. A naděje vkládáme 

a preferujeme přímou volbu starostů.  

20 294 Andělská Hora x       

21 211 Boží Dar x     

Spolupráce v rámci svazku obcí, město 
členem - volné seskupení 6 obcí (dvě v 

SRN). Slučování obcí je záležitost násilná - 
obce se musí dohodnout - některé obecní 

části by tím mohli trpět + vliv sousedských 
vztahů.  

22 306 Černava x     Spolupracuje obec s Nejdkem. 

23 155 Čichalov x ne - vůbec   
Spolupráce v rámci malých obcí v oblasti 
Doupovských hor. Na malé obce se běžně 

nedostává.  
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24 366 Děpoltovice x     
Spolupráce je v obci možná v odpadovém 
hospodářství, školství, sociálních službách 

apod. 

25 491 Horní Blatná x       

26 224 Hory x     
Spolupráce na úrovni mikroregionu. 
Především se Sokolovem - východ - 

Euroregion Egrensis.  

27 114 Chodov - nepodařilo se získat údaje 

28 421 Krásné Údolí x       

29 305 Krásný Les     x Pro obec je důležité, aby byla sama 
soběstačná.  

30 319 Mírová x       

31 344 Nové Hamry x       

32 497 Otročín x     

Meziobecní spolupráce do budoucna bude 
jedna z cest, kterou se budou muset malé 
obce ubírat, aby přežily. Ale bude to trvat 
ještě několik let, než pochopí důležitost 

spolupráce.  

33 498 Pila x 
ne - za 

žádných 
podmínek 

  
Za určitých podmínek meziobecní 

spolupráce - bezplatná. Spoluparticipovat 
např. dvě obce.  

34 474 Potůčky x     
Slučování obcí není dobré. Obec 

spolupracuje s německým městečkem. 
Natažené potrubí do SRN, kde čistí fekálie. 

Ve spolupráci vidí i budoucí cestu. 

35 136 Smolné Pece x 
ne - proti 
slučování 
výhradně 

  
Meziobecní spolupráce zefektivní malé 
obce. Obce by například mohly vytvořit 
finanční organizační složky - pro čistotu 

obce - vozový park je drahý.  

36 111 Teplička x       

37 359 Valeč x       

38 403 Verušičky     x   

39 196 Vrbice x       

40 341 Vysoká Pec - nepodařilo se získat údaje 

41 318 Dasnice x       

42 316 Dolní Nivy     x 
Razantně proti slučování, součástí Svazu 
Kraslicka - mikroregion, obec je zatím 

dostatečně soběstačná 

43 292 Chlum Svaté Maří - nepodařilo se získat údaje 

44 481 Jindřichovice x     Přestat se zrušením služeb ze zákona - 
pošty, školky, dopravní obslušnost 

45 358 Josefov x     
Spolupracujeme především v poradenství s 

obcí Habartov (i matrika je zde) či nám 
pomáhá okresní město Sokolov 

46 441 Kaceřov - nepodařilo se získat údaje 

47 220 Nová Ves x     

Meziobecní spolupráce je důležitým 
nástrojem k předávání zkušeností s řešením 

veškerých problémů vyplývajících z 
činnosti obce. Možnosti vytváření 

jednotných formulářů, které většinou 
zpracují zkušení právní zástupci větších 

měst či obcí a jsou k dispozici všem 
zájemcům.  

48 72 Přebuz     x   

49 449 Rovná - nepodařilo se získat údaje 

50 446 Stříbrná x       

51 309 Šabina x       
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52 285 Šindelová x       

53 171 Tatrovice     x Obec ve spolku obcí. Nedobrá zkušenos 

54 177 Těšovice x       

55 403 Vřesová     x   

Zdroj: autor
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Příloha č. 11: Vybrané ukazatele z monitoringu hospodaření malých obcí do 500 obyvatel v Karlovarském kraji 

Finanční situace obcí do 500 
obyv. v KV kraji Příjem celkem v tis. Kč Zadluženost celkem v tis. 

Kč 

Podíl cizích zdrojů k 
celkovým aktivům (v %) 

* 

Celková likvidita* v tis. 
Kč Cizí zdroje v tis. Kč 

Pořadí 
obce 

Počet 
obyvatel Obec/Město 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 

1 275 Křižovatka 6652,82 7239,14 11917,25 0,00 0,00 0,00 0,32 0,44 1,43 32,37 59,40 17,22 514,00 159,91 138,11 

2 346 Milhostov 5788,56 6979,16 6390,65 178,26 1121,33 0,00 4,14 11,37 3,34 2,45 4,26 2,97 672,00 1755,57 950,97 

3 280 Milíkov 3697,16 4944,66 3577,64 0,00 0,00 0,00 1,90 0,92 4,60 0,95 3,38 -0,79 -503,00 103,73 279,88 

4 396 Mnichov 6560,80 7511,96 8144,38 3750,01 4375,00 5000,00 6,01 7,93 9,39 2,17 1,90 2,38 6095,00 5352,56 4763,17 

5 247 Odrava 8738,07 3644,36 3469,23 0,00 0,00 0,00 1,22 1,73 1,52 2,02 1,20 2,83 417,00 433,12 421,77 

6 255 Okrouhlá 3851,14 3900,76 3967,94 4842,00 0,00 0,00 21,74 2,11 2,54 3,36 5,77 4,03 403,90 322,81 5289,32 

7 119 Ovesné 
Kladruby 4714,58 6084,85 3392,66 0,00 0,00 0,00 0,63 1,54 0,39 95,97 26,58 85,39 93,72 400,06 302,33 

8 180 Podhradí 2485,22 2463,29 2978,84 0,00 0,00 0,00 17,18 21,79 18,22 5,55 5,42 15,97 1548,29 1662,33 1432 

9 160 Pouska 3488,68 4429,67 4355,09 2076,46 2221,75 2363,00 16,23 22,26 23,29 5,85 3,64 2,97 2310,65 2443,33 2683 

10 192 Pomezí nad 
Ohří 4472,77 4058,75 4946,38 0,00 0,00 0,00 0,97 0,13 0,14 3,54 18,29 24,51 2363,74 265,06 241 

11 452 Stará Voda 8450,62 8774,46 8773,75 4649,85 5315,85 3723,00 9,02 12,10 8,55 6,69 7,61 7,51 5394,84 6101,74 4558,34 

12 363 Trstěnice 5104,14 5164,11 19735,29 5727,22 4138,88 4472,00 10,42 12,17 13,56 2,82 0,52 0,22 6878,49 6609,18 8236,32 

13 432 Třebeň 8126,43 7050,53 7817,06 0,00 0,00 0,00 1,15 1,13 1,04 8,08 10,57 12,23 1389,43 1180,17 1239 

14 134 Tuřany 2559,15 2252,50 2522,93 0,00 0,00 0,00 1,45 1,76 1,33 26,96 28,39 29,37 144,50 121,31 104 

15 442 Valy 3745,20 3929,88 4534,21 2945,15 1386,98 2071,00 7,05 4,33 5,86 4,79 5,39 4,17 3111,67 1591,56 2341 

16 151 Velký Luh 2402,27 2312,96 2265,50 0,00 0,00 0,00 0,86 1,08 1,32 53,83 47,35 36,23 82,12 79,89 86 

17 123 Vlkovice 1803,99 2681,19 4623,03 0,00 0,00 237,00 2,32 2,91 5,55 8,04 10,16 2,22 528,71 602,17 1243 

18 217 Vojtanov 3047,18 3425,03 3655,49 1043,30 1298,90 1554,00 5,02 10,23 3,78 2,85 1,54 1,53 1352,15 1752,42 1909 

19 336 Zádub-
Závišíň 5531,65 4573,73 4049,49 1791,00 2091,00 2391,00 9,36 12,50 13,64 11,96 18,74 15,59 2411,11 2505,31 2870 



   36

20 294 Andělská 
Hora 6870,96 7311,40 5093,75 0,00 0,00 0,00 0,26 0,39 0,14 11,23 2,67 17,25 181,08 403,92 101 

21 211 Boží Dar 55951,54 45568,96 48,782,79 43894,07 41145,04 42689,00 9,67 12,50 15,21 1,37 7,72 0,38 53632,48 54343,64 58828 

22 306 Černava 2714,43 3235,71 3834,38 0,00 0,00 0,00 0,99 0,86 0,88 23,90 27,92 21,11 236,18 200,64 201 

23 155 Čichalov 3587,25 3387,21 3630,01 0,00 0,00 0,00 1,93 2,77 6,46 10,04 8,84 4,09 161,24 182,88 526 

24 366 Děpoltovice 5040,97 12734,12 9692,01 1973,37 2393,37 10095,00 6,51 8,64 31,54 15,31 11,15 15,04 2200,17 2689,41 10387 

25 491 Horní Blatná 6004,19 7774,59 12723,69 0,00 0,00 0,00 2,60 4,94 10,93 11,79 13,59 18,03 1205,60 1747,35 1898,62 

26 224 Hory 3124,86 4318,89 5009,56 0,00 0,00 0,00 1,12 1,38 4,39 41,62 38,04 16,17 346,08 384,25 711,66 

27 114 Chodov 1347,55 1533,30 1739,98 0,00 0,00 0,00 0,51 0,48 0,38 53,37 73,70 76,05 79,70 63,28 55 

28 421 Krásné Údolí 5017,11 4540,46 4111,49 0,00 0,00 0,00 3,53 2,79 1,97 7,79 15,71 15,63 665,57 352,45 365,73 

29 305 Krásný Les 4735,65 5414,47 4437,03 0,00 0,00 0,00 0,83 0,99 1,33 41,80 38,66 23,37 206,20 192,2 267 

30 319 Mírová 3541,47 3008,08 3765,77 0,00 0,00 0,00 0,75 0,84 0,73 41,98 45,51 38,58 191,90 151,19 168 

31 344 Nové Hamry 5120,22 6626,35 5263,01 0,00 0,00 0,00 1,01 1,04 0,59 16,02 18,66 19,83 324,17 262,8 160 

32 497 Otročín 9152,35 7482,22 7539,79 0,00 0,00 0,00 1,58 0,45 0,63 6,38 30,07 18,45 632,07 163,7 222 

33 498 Pila 5393,86 4475,59 4105,02 0,00 0,00 0,00 0,58 1,23 2,37 49,58 17,33 19,39 132,92 186,31 632,07 

34 474 Potůčky 22748,06 17523,72 25475,86 0,00 5500,00 11500,00 0,87 4,08 5,20 9,93 6,19 4,57 2896,18 10576,72 17246 

35 136 Smolné Pece 2055,17 2314,16 2618,10 0,00 0,00 0,00 1,06 1,00 0,76 10,61 14,79 14,26 146,92 108,02 105 

36 111 Teplička 1207,98 1092,77 1376,76 12,56 38,00 -237,00 1,08 2,23 3,69 5,42 3,63 0,08 78,93 117,74 -168 

37 359 Valeč 11609,79 14962,67 8290,53 8035,00 5635,00 0,00 8,45 10,52 0,82 2,53 5,20 2,78 8505,79 6592,54 665 

38 403 Verušičky 6141,04 5897,02 6300,92 0,00 0,00 0,00 1,27 1,33 1,04 10,99 19,78 23,07 312,16 287,65 257 

39 196 Vrbice 2864,91 3178,01 3272,08 0,00 0,00 0,00 0,95 2,41 2,34 22,36 10,60 7,82 100,42 172,14 164 

40 341 Vysoká Pec 5041,91 5413,30 5291,89 0,00 0,00 0,00 0,42 0,85 0,37 29,49 16,24 24,61 102,00 211,54 125,77 

41 318 Dasnice 3092,93 5109,77 4134,98 0,00 0,00 0,00 0,60 1,28 1,76 9,85 13,15 7,23 111,11 203,17 339 

42 316 Dolní Nivy 6008,49 8418,94 6480,04 0,00 0,00 0,00 0,63 1,59 1,11 45,29 25,96 16,97 294,97 480,46 485 

43 292 Chlum Svaté 
Maří 3170,55 2851,24 3078,22 2475,75 0,00 0,00 5,47 0,67 0,14 3,83 0,63 15,00 2536,23 227,27 58 
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44 481 Jindřichovice 16477,44 21516,37 9886,53 8834,39 1878,50 739,00 12,23 17,30 2,14 5,06 1,38 6,55 10193,17 12181,58 1370 

45 358 Josefov 4672,90 3953,14 3484,99 0,00 0,00 130,00 2,53 0,73 2,07 4,64 0,98 0,24 651,38 155,88 470 

46 441 Kaceřov 5410,55 4894,08 7602,73 0,00 0,00 0,00 0,58 0,80 0,86 11,80 14,01 12,56 437,72 443,95 627 

47 220 Nová Ves 4164,14 3913,31 3781,67 0,00 0,00 0,00 2,54 3,26 5,01 1,17 3,43 1,67 377,75 322,43 704 

48 72 Přebuz 2738,03 2584,07 2861,18 0,00 0,00 0,00 1,48 0,66 0,05 18,54 61,67 -723,00 198,74 56,53 -6 

49 449 Rovná 13278,31 7902,23 7868,41 3186,34 1502,64 2532,00 26,61 13,21 9,38 0,52 0,42 0,39 14800,74 4633,05 4641 

50 446 Stříbrná 7042,52 8321,63 8159,95 0,00 0,00 0,00 1,55 1,31 0,89 8,68 9,35 24,56 739,48 513,46 372 

51 309 Šabina 3595,91 4801,95 4107,89 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 0,60 3,69 4,00 5,80 520,31 415,21 274 

52 285 Šindelová 5543,83 5258,48 5096,53 0,00 0,00 0,00 9,77 -3,40 0,33 2,32 18,02 -65,49 2048,20 -689,33 -68 

53 171 Tatrovice 2590,08 2240,16 2732,50 0,00 0,00 0,00 1,21 0,22 0,24 4,55 36,97 26,53 281,84 41,46 53 

54 177 Těšovice 4243,41 4102,75 2244,20 0,00 0,00 0,00 10,73 1,85 1,09 14,66 5,49 41,87 2238,31 257,65 150 

55 403 Vřesová 9450,21 11247,92 11667,69 0,00 0,00 0,00 1,36 1,68 1,59 24,01 29,73 26,60 701,69 615,01 709 

Pořadí 
obce 

Počet 
obyvatel Obec/Město 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Finanční situace obcí do 500 
obyv. v KV kraji 

Příjem celkem v tis. Kč Zadluženost celkem v tis. 
Kč 

Podíl cizích zdrojů k 
celkovým aktivům (v %) 

* 

Celková likvidita* v tis. 
Kč Cizí zdroje v tis. Kč 

Zdroj: Ministerstvo financí, vlastní zpracování 
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Příloha č. 12: Služby poskytované malými obcemi do 500 obyvatel v Karlovarském kraji 
Po

řa
dí

 o
bc

e 

Po
če

t o
by

va
te

l 

Obec/Město Veřejné 
osvětlení 

Svoz 
odpadu 

Údržba 
zeleně 

Úklid 
silničních 

komunikací 
a chodníků  

Opravu a 
údržbu 

komunikací 
Službu kanalizace Komentář 

1 275 Křižovatka ano ano ano ano ano ano sport pro občany, péče o zdraví, kultura, divadlo pro děti, 
zábavy pro obyvatele 

2 346 Milhostov ano ano ano ano ano ano   

3 280 Milíkov ano ano ano ano ano ne   

4 396 Mnichov ano ano ano ano ano ano kulturní a společenské vyžití 

5 247 Odrava ano ano ano chodníky 
obec nemá 

ano - v 
majetku obce 

ne -kanalizace se buduje v letošním 
roce 

dojíždí do obce kadeřnice, pedikér, očkování psů, veterinární 
lékař 

6 255 Okrouhlá ano ano ano ano ano ano - ve správě chebská společnost 
Chevak 

mateřská škola, v pronájmu prodejna se smíšeným zbožím, úklid, 
sekání, hrabání, veřejně prospěšné pláce 

7 119 Ovesné 
Kladruby ano ano ano 

jen komunikace 
- obec bez 
chodníků 

ne - pouze 
místní se 

starají 
ne - započata výstavba kanalizace knihovny, úprava hřbitova, ruční dílny, kulturní akce, obec 

platí jednou za rok veterináře 

8 180 Podhradí ano ano ano ano ne ano   

9 160 Pouska ano ano ano ano ano ano   

10 192 Pomezí nad 
Ohří ano ano ano ano ano ne kulturní akce  

11 452 Stará Voda ano ano ano ano ano ano -provozuje společnost CHEVAK knihovna, veřejný internet,  

12 363 Trstěnice ano ano ano ano ano ano knihovna, kulturní akce (masopust, advetní koncerty v 
kostele sv. Víta) 

13 432 Třebeň ano ano ano ano ano ano   

14 134 Tuřany ano ano ano ano ano ano   

15 442 Valy ano ano ano ano ano ano   

16 151 Velký Luh ano ano ano ano ano ne - budování kanalizace v roce 2014 starším občanům poskytují služby, např. sekání zahrady 

17 123 Vlkovice ano ano ano ano ano ano knihovna - dobrovolný svatek obcí 
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18 217 Vojtanov ano ano ano ano ano ne - jen vodovod kulturní akce, spolek klubů důchodců, chrání ohrožené děti 

19 336 Zádub-
Závišíň ano ano ano ano ano ne dodávka pitné vody, veřejný internet, obědy osamělým 

důchodcům 

20 294 Andělská 
Hora ano ano ano ano ano ne kanalizace, vodovod prostřednictvím VSOZČ Západních 

Čech 

21 211 Boží Dar ano ano ano ano ano ano - prostřednictvím sdružením obcí 
západních Čech 

starájí se o Božidarské rašeliniště, upravují zímní běžecké stopy na 
70km, zabezpečení letního i zimního sportovního střediska 

22 306 Černava ano ano ano ano ano nemáme - čistička restaurace, muzeum, hostinec se sálem, stará škola, počáteční 
fáze - dům seniorů 

23 155 Čichalov ano ano ano ano ano ne zavážíme léky, obecní prodejna 

24 366 Děpoltovice ano ano ano ano ano - ale jen s 
obtížemi 

ne-prostřednictvím Vodohospodářského 
sdružení obcí západních Čech. Snaha o 

stavu kanalizace - již stavební povolení, ale 
závisí na získu dotace 

Nádoby na separovaný odpad, snaha o třídění odpadu, snaha o 
udržení mísntího obchůdku - ohled na starší občany, kteří nemají 

možnost nákupu ve městech -  podporují obchůdek -snahou úhrady 
nájemného v soukromém domě 

25 491 Horní Blatná ano ano ano ano - mimo 
chodníků ano ano kominík, očkování psů,  

26 224 Hory ano ano ano ano ano ano - částečně   

27 114 Chodov - nepodařilo se získat údaje 

28 421 Krásné Údolí ano ano ano ano ano ano-přeneseně přes VaK K. Vary   

29 305 Krásný Les ano ano ano ano ano ne   

30 319 Mírová ano ano ano ano ano ne možnost svozu odpadu - velkoobjemový i nebezpečný 

31 344 Nové Hamry ano ano ano ano ano ano-přes vodohospodářství  Obcí 
Západních Čech 

sportovní vyžití, hřiště, údržba lyžařských běžeckých stop, dětské 
hriště, dětstký den, mikulášský den, kulturní akce celkově, propagace 

turismu - parkoviště + propagační materiály 

32 497 Otročín ano ano ano ano ano ne   

33 498 Pila ano 
ano - 

prostřednictvím 
firmy 

ano ano ano ano - společné vlastnictví WAG knihovna 

34 474 Potůčky ano ano ano ano ano ano 
knihovna, vlastní vodárna (vodu čistí nedaleká německá obec), 

kabelová televize - zdarma, příspěvky na popelnice 50%, vodné a 
stočné pouze 50% a obec přispívá pro důchodce na obědy 

35 136 Smolné Pece ano ano ano ano ano ne pronájem restaurace, též obecní obchod 
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36 111 Teplička ano ano 
ano - často 

formou 
brigád 

ano ano ano -spravuje VAK 
kulturní akce - udržování tradic a akce pro děti (každý měsíc min. 1 
akce, samotěžba v obecních lesích, není zaveden plyn - proto obec 

poskytuje formou plyn. bomby 

37 359 Valeč ano ano ano ano ne ne   

38 403 Verušičky ano ano ano ano ano ano - jen v místní části Verušičky, 
ostatní části řešeno septiky   

39 196 Vrbice ano  ano ano ano ne ne   

40 341 Vysoká Pec - nepodařilo se získat údaje 

41 318 Dasnice ano ano ano ano ano ano knihovna, tělocvična, veřejný internet v knihovně 

42 316 Dolní Nivy ano ano ano ano ano ne -pouze dešťová voda kanalizace 
knihovna, veřejný internet, obchůdek, restaurace, kulturní akce (den 

dětí, sportovní akce), z rozpočtu obec přispívá na postižené děti, 
multifunkční dům, v plánu hřiště s umělým povrchem 

43 292 Chlum Svaté Maří - nepodařilo se získat údaje 

44 481 Jindřichovice ano ano ano ano - dle 
financí ano ano ZŠ, MŠ, lékař, pošta, dopravní dostupnost 

45 358 Josefov ano ano ano ano ano ano zdravotní středisko, připlácí obec na doktora, proplácíme 
důchodcům 30kč na lékaře, sázíme stromy za novorozence 

46 441 Kaceřov - nepodařilo se získat údaje 

47 220 Nová Ves ano  ano ano ano ano ano 
Výroba a prodej palivového dřeva, pomoc občanům důchodového 

věku s fyzicky náročnou prací, i doprava pomocí služebního vozidla 
obce 

48 72 Přebuz ano ano ano ano ano ne Lékař jednou za 14 dní 

49 449 Rovná - nepodařilo se získat údaje 

50 446 Stříbrná ano ano ne ano ano ne   

51 309 Šabina ano ano ano ano ano ne -jen dešťová, splaškovou 
neprovozují knihovna, mateřská škola, očkování psů 

52 285 Šindelová ano ano ano ano ano ne - pouze vodovod knihovna, fotbalové hřiště, kemp, dobrovolní hasiči 

53 171 Tatrovice ano ano ano ano ano 
ne -pouze dešťová, není v plánu 
kanalizace, lidé řeší individuálně 

čističkami 
  

54 177 Těšovice ano ano ano ano ano ano   
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55 403 Vřesová ano ano ano ne ne ne 
kanalizace, vodovod, komunikace nejsou majetkem obce tak tyto 
služby, poskytuje průmyslový podnik Sokolovská uhelná, která je 

majitelem i bytového fondu; po občany pořádá obec různé zájezdy a 
pro děti letní tábor. 

Po
řa

dí
 o

bc
e 

Po
če

t o
by

va
te

l 

Obec/Město Veřejné 
osvětlení 

Svoz 
odpadu 

Údržba 
zeleně 

Úklid 
silničních 

komunikací 
a chodníků  

Opravu a 
údržbu 

komunikací 
Službu kanalizace Komentář 

Zdroj: autor 
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Příloha č. 13: Byly obce nuceny vzhledem ke své finanční situaci v obci omezit či 

přestat poskytovat občanům některou z funkcí, jež obce v minulosti poskytovaly? 
Po

řa
dí

 o
bc

e 

Po
če

t o
by

va
te

l 
Obec/Město ano ne Komentář 

1 275 Křižovatka   x Nebylo zapotřebí. 

2 346 Milhostov   x Spíše obec přidávala funkce. 

3 280 Milíkov   x   

4 396 Mnichov   x   

5 247 Odrava   x Pouze obec omezila rozvoj obědů vzhledem k snížení počtu důchodců. 

6 255 Okrouhlá   x   

7 119 Ovesné 
Kladruby   x Rozpočet přibližně 3, 2 mil. Kč V současnosti kvůli kanalizaci je rozpočet 

schodkový. 

8 180 Podhradí x   Nedostatek finanční prostředků na opravu a údržbu komunikací. 

9 160 Pouska   x   

10 192 Pomezí nad 
Ohří   x Dostatek finančních prostředků. Rozpočet 3 mil. Kč. 

11 452 Stará Voda   x Obec neměla finanční problémy. Rozpočet se v obci pohybuje kolem 8 mil. Kč. 
Obec má velkou rozlohu 5400 ha  - přibližně, jak Mariánské Lázně. 

12 363 Trstěnice   x Rozpočet přibližně 6 mil. Kč. 

13 432 Třebeň   x Prozatím nenastal důvod omezení. 

14 134 Tuřany   x   

15 442 Valy   x   

16 151 Velký Luh   x   

17 123 Vlkovice   x   

18 217 Vojtanov   x Nemuseli, díky úsporám. Obec vypíná veřejné osvětlení. 

19 336 Zádub-
Závišíň   x   

20 294 Andělská 
Hora   x   

21 211 Boží Dar   x Město se snažilo v minulosti podnikat. To přináší zisky, vykrývá to požadavky 
města. 

22 306 Černava   x Chováme se střídmě, spíše rozšiřujeme (počáteční fáze domu pro seniory, škola). 
Rozpočet 2,8 mil. Kč. 

23 155 Čichalov   x Hospodaříme tak, abychom pokryli základní služby pro své občany.  Opravili 
jsme fasády panelových domů, či obchodu, a postavili nové komunikace 

24 366 Děpoltovice   x   

25 491 Horní Blatná   x   

26 224 Hory   x Naopak rozšiřujeme služby - třídění odpadu. Rozpočet 2,3 mil. Kč. 

27 114 Chodov - nepodařilo se získat údaje 

28 421 Krásné Údolí   x Provedli jsme maximální úsporná opaření na všech úrovních, abychom zatím 
funkce neomezovali a přitom měli finance i na drobné investice 

29 305 Krásný Les   x Finančně je obec na tom dobře, rozpočet 4, 770 mil. Kč, vyrovnané rozpočty 

30 319 Mírová   x   

31 344 Nové Hamry x   Zrušení školy a školky pro nedostatek mládeže a nerentabilnosti 
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32 497 Otročín   x Snažíme se rozumně hospodařit, abychom mohli vše potřebné zajišťovat. 

33 498 Pila   x Obec má peněz dostatek. 

34 474 Potůčky   x Spíše naopak, rozšiřujeme či udržujeme, rozpočet obce cca. 35 milionů - od státu 
7,5 milionu 

35 136 Smolné Pece   x Hospodaří obec správně;  rozpočet má kolem 2,5-3 mil. Kč; pro obec klíčové 
rozpočtové určení daní 

36 111 Teplička   x 

Prozatím jsme nebyli nuceni omezit, či dokonce zrušit žádnou službu, ale 
vzhledem k nízkému rozpočtu není v našich silách nabídku služeb rozšířit, což nás 
velice mrzí. Rozhodně by si naši občané zasloužili lepší "péči" už jen proto, že se 
nezištně a s nadšením sami podílejí na tom, aby obec "fungovala" a byla "naším 

domovem". Starostce je ctí zastupovat, takové občany.  

37 359 Valeč x   
Z důvodu nedostatku fin. Prostředků, které jsou potřebné k udržení níže 

uvedených činností jsme museli vstoupit do sdružení: Obecní vodovod, kanalizace 
a ČOV.  

38 403 Verušičky   x   

39 196 Vrbice   x   

40 341 Vysoká Pec  - nepodařilo se získat údaje 

41 318 Dasnice   x   

42 316 Dolní Nivy   x Dříve byla i voda bezplatná, rozpočet kolem 6 mil. Kč.  

43 292 Chlum Svaté Maří - nepodařilo se získat údaje 

44 481 Jindřichovice x   v letech 2007-2011 omezení veřejného osvětlení - kvůli stavbě kanalizace 

45 358 Josefov   x Rozpočet 6 mil. Kč. 

46 441 Kaceřov - nepodařilo se získat údaje 

47 220 Nová Ves   x 
Prozatím ne, jelikož omezení nebo neposkytování některé z výše uvedených 

funkcí by poté došlo ke značnému stižení životních (již tak nelehkých) podmínek 
občanů v naší obci. 

48 72 Přebuz   x   

49 449 Rovná - nepodařilo se získat údaje 

50 446 Stříbrná   x   

51 309 Šabina   x Nebyli jsme v problémech, dobře hospodaříme - získáváme i dotace. Rozpočet 
mezi 3-4 mil. Kč. 

52 285 Šindelová   x Rozpočet kolem 2 mil. Kč, obec bez dluhů 

53 171 Tatrovice   x Rozpočet obce přibližně 2 mil. Kč. Obec si s financemi vystačí. Starosta není 
uvolněný, práce dle potřeby a dohody. 

54 177 Těšovice   x   

55 403 Vřesová   x 

Prozatím máme dostatek finanční prostředků, máme omezený majetek a dále zde 
není příliš možností rozvíjet obci. Na svém území máme průmyslový komplex 
Sokolovské uhelné a v obci téměř vše patří jí. Vlastníme minimum pozemků a 

nemovitostí. Navíc je zde kvůli tomuto podniku obranné pásmo - stavební 
uzávěrka.  

Zdroj: autor
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Příloha č. 14: Komunální volby v malých obcích do 500 obyvatel Karlovarského kraje 
 

Obce v 
Karlovarském 

kraji do 500 
obyvatel  

1994 1998 2002 2006 2010 

Okres Cheb Vol. 
účast 

Kan. 
listin Kandidáti Počet 

zast. 
Vol. 
účast 

Kan. 
Listin Kandidáti Počet 

zast. 
Vol. 

Účast 
Kan. 
Listin Kandidáti Počet 

zast. 
Vol. 

Účast 
Kan. 
Listin Kandidáti Počet 

zast. 
Vol. 

Účast 
Kan. 
Listin Kandidáti Počet 

zast. 

Křižovatka 81,12 3 15 7 78,89 2 14 7 81,07 3 23 7 67,12 2 15 7 71,96 2 14 7 

Milhostov 57,07 2 15 9 44,30 3 9 7 43,90 3 14 7 51,20 3 23 7 62,20 3 21 7 

Milíkov 60,00 1 6 9 73,01 1 7 7 51,37 1 7 7 61,93 3 9 7 45,28 1 5 5 

Mnichov 72,90 8 20 9 72,04 5 20 9 71,68 3 21 9 70,16 3 19 9 45,96 1 9 9 

Odrava 76,32 3 13 5 56,29 8 8 7 66,27 1 9 7 70,83 2 16 7 69,77 7 17 7 

Okrouhlá 61,90 3 6 5 66,26 7 12 9 69,95 2 12 9 70,65 5 29 9 79,02 4 35 9 

Ovesné Kladruby 33,72 1 5 5 65,56 7 15 7 51,49 1 7 7 46,24 1 7 7 69,23 2 10 7 

Podhradí 70,59 2 14 7 61,11 1 7 7 86,40 2 14 7 80,88 2 14 7 72,44 2 14 7 

Pouska 81,82 2 11 7 65,38 10 10 7 73,96 10 10 7 76,15 10 10 7 77,60 10 16 7 

Pomezí nad Ohří 63,27 1 7 7 72,13 6 10 7 80,30 2 14 7 70,00 2 11 7 73,73 2 14 7 

Stará Voda 74,19 2 12 9 64,74 3 15 9 54,70 5 13 9 37,10 1 9 9 33,43 1 9 9 

Trstěnice 59,85 2 10 9 32,70 1 9 9 67,73 3 26 9 53,98 2 18 9 65,78 6 41 9 

Třebeň 67,12 2 14 9 58,27 2 16 9 46,29 3 11 9 46,50 2 15 9 46,65 2 12 9 

Tuřany 63,49 1 6 6 67,95 2 10 5 65,00 1 6 5 74,70 2 9 5 78,57 4 16 5 
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Valy 69,38 11 15 7 69,26 3 9 7 66,67 1 9 7 64,57 3 20 7 75,87 4 25 7 

Velký Luh 82,50 3 15 7 65,88 3 11 7 68,27 6 6 7 77,31 3 16 7 75,40 2 17 7 

Vlkovice 76,84 9 9 7 71,84 2 12 7 82,76 8 14 7 79,28 2 14 7 81,73 3 16 7 

Vojtanov 76,61 1 7 7 Řádné volby v roce 1998 neproběhly 64,47 13 13 9 65,36 15 15 9 51,92 13 13 9 

Zádub-Závišíň 58,76 5 5 5 59,47 9 9 7 75,00 11 22 7 76,99 3 21 7 68,44 4 28 7 

Průměr za okres 67,76 3,26 10,79 7,16 63,62 4,17 11,28 7,44 66,70 4,16 13,21 7,53 65,31 3,47 15,26 7,53 65,53 3,84 17,47 7,42 

Andělská Hora 70,68 2 14 7 65,10 3 14 7 68,15 2 8 7 78,95 2 14 7 53,05 1 8 7 

Boží Dar 89,00 5 10 7 78,30 12 12 7 69,92 8 8 7 83,46 3 22 7 82,24 3 21 7 

Černava 66,67 7 7 7 61,45 9 9 7 67,48 8 8 7 67,25 12 12 7 66,40 14 14 7 

Čichalov 68,91 3 14 5 64,52 2 10 5 74,38 2 12 5 63,39 1 6 5 53,17 1 6 5 

Děpoltovice 75,94 10 10 7 66,17 11 11 7 69,06 13 13 7 62,81 10 10 7 63,36 10 10 7 

Horní Blatná 71,06 11 11 7 49,82 8 8 7 63,95 17 17 7 56,62 8 8 7 63,84 16 22 7 

Hory 79,23 2 10 7 46,32 1 7 7 64,00 1 9 7 71,43 2 15 7 66,11 3 19 7 

Chodov 72,22 2 10 5 53,25 2 10 5 52,44 2 10 5 55,81 2 10 5 54,02 2 10 5 

Krásné Údolí 70,98 11 11 9 64,22 18 18 9 61,45 14 14 9 55,27 6 11 9 51,14 13 13 9 

Krásný Les 73,50 2 13 9 59,20 2 12 9 61,07 4 15 9 66,46 3 15 9 65,02 3 19 9 

Mírová 69,09 2 14 7 60,00 2 8 7 71,27 2 13 7 66,83 2 14 7 67,52 16 16 7 

Nové Hamry 82,45 2 13 7 68,22 3 12 7 74,06 2 14 7 77,29 4 36 9 74,65 3 19 9 

Otročín 60,49 4 26 9 51,65 3 17 9 42,18 2 18 9 45,80 2 18 9 63,90 4 36 9 

Pila Obec se znovuosaměla v roce 2000  71,51 2 10 7 45,23 1 7 7 67,60 3 15 7 

Potůčky 68,29 13 18 9 73,23 17 17 9 71,17 18 18 9 65,48 13 13 9 73,65 18 18 9 

Smolné Pece 89,47 2 12 7 77,61 3 14 7 84,15 2 13 7 70,65 2 13 7 75,47 2 13 7 

Teplička 59,09 1 5 5 56,25 6 6 5 70,59 1 6 5 70,83 1 6 5 76,92 2 10 5 
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Valeč 81,35 2 18 9 79,21 4 28 9 77,24 5 45 9 72,94 7 47 9 62,38 6 53 9 

Verušičky 57,79 6 24 7 47,30 4 22 7 61,94 4 24 7 78,07 3 23 7 60,66 4 22 7 

Vrbice 68,27 2 10 5 59,20 3 15 5 75,59 3 15 5 62,41 3 15 5 44,52 2 7 5 

Vysoká Pec 83,33 14 14 7 80,60 11 11 7 69,05 10 10 7 67,74 10 10 7 63,96 4 14 7 

Průměr za okres 72,89 5,15 13,20 7,10 63,08 6,20 13,05 7,10 67,65 5,81 14,29 7,10 65,94 4,62 15,48 7,19 64,27 6,19 17,38 7,19 

Dasnice 35,65 3 6 5 17,20 1 7 7 60,15 1 6 5 62,17 2 11 5 52,69 2 10 5 

Dolní Nivy 54,92 7 7 7 53,47 1 9 9 66,97 3 19 9 60,70 2 15 9 51,43 1 9 9 

Chlum Svaté 
Maří 74,40 3 16 7 69,66 2 14 9 56,54 2 11 7 57,52 3 13 7 71,31 3 22 7 

Jindřichovice 67,16 1 7 7 61,46 3 9 7 77,68 2 18 7 69,98 5 28 7 71,29 4 27 7 

Josefov 74,16 4 16 7 63,83 4 19 7 57,54 5 13 7 58,94 3 15 5 60,21 2 16 7 

Kaceřov 74,15 12 12 7 70,16 13 13 7 74,48 12 20 7 64,35 12 12 9 64,66 7 23 7 

Nová Ves 73,43 9 9 7 39,02 4 12 5 65,07 3 10 5 49,75 3 10 5 53,00 3 12 5 

Přebuz 78,46 3 8 7 70,69 8 8 7 73,85 10 10 7 82,86 11 11 7 91,55 8 16 7 

Rovná 58,06 11 11 7 65,16 16 16 11 52,97 11 19 11 43,64 12 16 11 28,06 11 11 11 

Stříbrná 63,38 2 10 9 65,14 2 19 9 60,22 3 19 9 61,08 3 19 9 65,66 2 18 9 

Šabina 81,37 3 15 7 78,08 2 14 7 73,21 4 28 7 77,18 4 27 9 78,11 2 18 9 

Šindelová 68,50 10 18 9 73,95 3 19 9 71,43 3 27 9 60,58 3 27 9 69,20 4 36 9 

Tatrovice 89,69 4 12 5 94,34 2 14 7 91,06 2 17 7 85,25 3 15 7 88,98 3 20 7 

Těšovice 70,30 1 7 7 65,79 1 7 7 78,68 2 14 7 78,95 2 14 7 78,47 2 15 7 

Vřesová 100,00 2 5 5 61,40 12 12 9 52,19 14 14 9 56,27 11 11 9 56,33 5 29 9 

Průměr za okres 70,91 5,00 10,60 6,87 63,29 4,93 12,80 7,80 67,47 5,13 16,33 7,53 64,61 5,27 16,27 7,67 65,40 3,93 18,80 7,67 

Celkový průměr 70,52 4,47 11,53 7,04 63,33 5,10 12,38 7,45 67,27 5,03 14,61 7,38 65,29 4,45 15,67 7,46 65,06 4,66 17,88 7,43 

Zdroj: Český statistický úřad, volební server Volby.cz, vlastní zpracování
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Příloha č. 15: Existuje koordinace (spolupráce) v malých obcích do 500 obyvatel 

Karlovarského kraje? 
Po

řa
dí

 o
bc

e 

Po
če

t o
by

va
te

l 

Obec/Město 

ex
is

tu
je

 

ne
ex

is
tu

je
 

Podoba koordinace/Vyjádření 

1 275 Křižovatka x   
Pokud chceme v obci , abychom ve vedení měli kvalitní osoby - je důležitá 

komunikace. V rámci setkávání se promlouvá s občany a formují se samotné 
kandidátní listiny. Konají se veřejná slyšení. Kandidují zmíněným způsobem 

dvě kandidátní listiny. 

2 346 Milhostov x   
Je to v rámci obci výhodné. Máme společné záměry a můžeme se snáze 

realizovat. Ale i přesto v obci až tři kandidátní listiny, lidé se k sobě shlukují 
dle názorů, ale nejedná se o "opravdovou politickou" soutěž.  

3 280 Milíkov   x V obci je malý počet uchazečů na funkci zastupitelů. 

4 396 Mnichov   x 
Ke koordinaci dochází až po volbách - nezáleží kdo za koho kandidoval, ale 

snaží se táhnout za jeden provaz. V obci se nevolí strany, ale konkrétní 
kandidáti.  

5 247 Odrava   x Z nezájmu obyvatel.  

6 255 Okrouhlá   x Lídr si nabírá své lidi do kandidátní listiny, ale klasická soutěž.  Nejvíce 
aktivity vyvíjí občané při výběru  starosty - osoba s nejvíce hlasy.  

7 119 Ovesné 
Kladruby   x 

Existují dvě kandidátní listiny. Volí se 7 zastupitelů. Řeší se především 
problémy obce a ne politika, jakou známe z parlamentu. Proti sobě stojí 

předešlí starosta se současným vedením. Jedná se o soutěž.  

8 180 Podhradí   x k domluvě nedochází - naopak boj o funkci starosty.  

9 160 Pouska   x 
V obci volební soutěž až deset kandidátních listin. Často v podobě nezávislých 
kandidátů. Bězné setkávání s občany na radnici, kde je snaha zakomponovat 

názory občanů do obecní politiky.  

10 192 Pomezí nad 
Ohří   x Každý si kandiduje na své kandidátní listině.  

11 452 Stará Voda x   Ano v rámci jedné kandidátní listiny.  

12 363 Trstěnice   x 
Káždý je sám sobě soupeřem. Málo kdy se chce někdo přidat do společné 

kandidátky. Rozdělená obec zápolí mezi sebou. Do rozdání kandidátních listin 
obyvatelé neví - kdo kandiduje.  

13 432 Třebeň x   
V obci kandiduje jedna politická strana a je sestavována jedna nezávislá 
kandidátní listina. Při sestavování kandidátek spolu při výběru vhodných 

kandidátů spolupracují. Zvolené zastupitelstvo neřeší politické otázky, prioritní 
je zájem obce a jejích občanů.  

14 134 Tuřany   x   

15 442 Valy   x   

16 151 Velký Luh x   
Občané při vytvření kandidátních listin spolupracují. Přemlouvání či 

oslovování občanů, aby kandidovali (případ současné starostky). I po volbách 
setkávání na úřadě s občany, či individuální vyslechnutí a snaha zakomponovat 

do obecní politiky všechny možné názory.  

17 123 Vlkovice   x Občané se rozhodují kandidovat individuálně. Svou kandidaturu praktikují 
prostřednictvím nezávislých kandidátních listitn. 

18 217 Vojtanov   x Ne individuální přistup.  

19 336 Zádub-
Závišíň   x 

V obci je mnoho zájmových proudů a jejich nositelé vůbec netuší, co práce na 
obci obnáší jako vysokou zodpovědnost a nízkou pravomoc má starosta obce - 

kandidatura v obci je jen z osobní ješitnosti a zášti vůci čemukoliv jinému. 
Někteří opozoční zastupitelé, jíž s vědomím skutenčného chodu obce a na 
základě osobního vlivu a vzoru starosty spolupracují, přestože do voleb 

vstoupili na opoziční kandidátce. Teprve v zastupistestvu pochopí, že jde o 
práci pro obec. 
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20 294 Andělská 
Hora   x V obci nejsou politické strany či se alespoň neprojevují. V zatupitelstvu jsou 

pouze nestraníci.  

21 211 Boží Dar   x Jedno místní uskupení vytvoří kandidátní listinu ze 7 kandidátů. Považujeme 
za ideální model. Ale kandidují 3 kandidátní listiny mezi kterými je soutěž. 

22 306 Černava   x Každý kandiduje sám za sebe - žádné hnutí či strany.  

23 155 Čichalov   x 
Pouze jedna kandidátní strana. Ale klíčový problém naplnění této kandidátní 

listiny. Ale samotná spolupráce není. Kandidáti nemají zájem kandidovat. 
Kandidují převážně důchodci - mladí lidé nemají zájem.  

24 366 Děpoltovice x   

Existuje koordinace v tom, že se snažíme přesvědčovat ty občany, které mohou 
obci něco přinést - zkušenostmi, odborností, morálním kreditem apod., aby 
kandidovali do zastupistestva. Od roku 1990 kan. Listinu v obci tvoří vždy 

nezávislí kandidáti . Většinou kandiduje takto 12-15 kan. listin (občanů) do 7 
členého zastupitelstva. Ten kdo má nejvíce hlasů - se stává starostou.  

25 491 Horní Blatná   x   

26 224 Hory x   Ano vytváříme společné kandidátní listiny - většinou dvě. Koordinace spoléha 
na soudržnost občanů, samotné občanské komunikaci - důležitá je domluva.  

27 114 Chodov - nepodařilo se získat údaje 

28 421 Krásné Údolí   x 

U nás (zatím) v posledních letech vstupují do komunálních voleb jedinci 
samostatně bez sdružování. Sice to přináší úskalí  - např. nemožnost náhrady 
při odstoupení zvoleného zastupitele - ale pro voliče je to "čisté" a skutečně 

dávají hlas konkrétní osobě a nikoliv díky přepočtům také lídrům stran a 
sdružením či stranám. Kéž by tomu tak bylo i nadále a na malých obcích se 

"nepolitikařilo" v tomto stylu. 

29 305 Krásný Les   x   

30 319 Mírová x   
Po výzvě občanů je schůzka všech a projedná se možnost kandidatury. Každý 

kandidát kandidoval jako nezávislí. 7 člené zastupitelstvo, poté následná 
spolupráce 

31 344 Nové Hamry   x 
Jsou vytvářeny dvě nezávislé kandidátní listiny a kandidují i samostatné osoby. 

Ke koordinaci dochází v komisích, případně při neoficiálním jednání 
zastupitelů před zastupitelstvem.  

32 497 Otročín   x U nás probíhají volby standardně - jako u voleb do Parlamentu. Kandidují 2-3 
strany. Jedna vládne, druhá je v opozici.  

33 498 Pila   x Na druhou stranu obec není příliš politicky rozdělena. Vše vyplývá z z 
přirozeného komunálního života.  

34 474 Potůčky   x Každý kandidát kandiduje sám za sebe - bez politické přislušnosti. Lidé se 
neschovávají za strany - vlastní zodpovědnost.  

35 136 Smolné Pece   x Před volbou fungují primárky. Občané píší koho si přejí zvolit. (Dle vedení 
zřejmě jediní v ČR.)Vznikají dvě kandidátní listiny. 

36 111 Teplička x   

O komunálních volbách se v obci hovoří dlouho před samotnou volbou, ale jen 
asi nemají s "politikou" nic společného. Spíš bych je přirovnala k volbě 

předsedy ve školní třídě. Vzhledem k tomu, že jsme opravdu malá vesnička - 
všichni se (velmi dobře) známe. Neni v našich volbách tedy ta "politická" - 

"nečlověčí" rivalita. Vše je o domluvě, kdo sestaví kandidátku.Většinou jednu 
vyjímkou jsou dvě. Kdo obejde obyvatele - kdo bude jednat s účady - kdo bude 
vykonávat jakou funkci apod. I jako všude jinde i v naší obci jsou dva tábory, 

ale ve finále je spolupráce nutná a samozřejmá. Také není příliš zájemců o 
posti v zastupitelstvu. Všichni ví, že se jedná bohužel o samé papírování a 

papírování a na to "starat se" o lidi z obce, moc času nezbývá. Všichni jsme 
neuvolnění a pro naše lidi (sousedy) zde musíme být "24 hodin". Nyní již vím, 
že "sedět na radnici" není opravdu žádný med. Většinou je na papírování jen 
starosta. Nemáme k dispozici asistenty a podobně. Bohužel administrativa 

narůstá a tak si můžeme jen držet palce, aby jsme to zvládli - abychom mohli i 
nadále zůstat samostatnou obcí (s vlastním znakem). 

37 359 Valeč   x Na velikost naší obce je zde až příliš mnoho kandidátek. Tyto kandidátky mají 
protilehlé názory a nejsou schopné se domluvit. 



   49

38 403 Verušičky   x Každý, kdo chce kandidovat do zastupitestva si tvoří svou kandidátní listinu.  

39 196 Vrbice x     

40 341 Vysoká Pec - nepodařilo se získat údaje 

41 318 Dasnice x   V obci Dasnice to není o politice, ale o praci v obci, která i se musí  vše 
odpracovat vlastní hlavou a vlastníma rukama. 

42 316 Dolní Nivy x   Pouze jedna kandidátní listina, všichni obyvatelé nezávislí. Dopředu 
dohodnuto, kdo bude kandidovat.  

43 292 Chlum Svaté Maří - nepodařilo se získat údaje 

44 481 Jindřichovice   x   

45 358 Josefov   x 
Existence nejčastěji 3 kandidátek - musí zastupitelstvo fungovat. Klasická 

soutěž. Starosta ve funkci již 24 let (KSČM) - Volby 2014 kandidovat bude po 
sedmé.  

46 441 Kaceřov - nepodařilo se získat údaje 

47 220 Nová Ves   x 

Ve většině případů se po úspěšném období najde skupina lidí, kteří by rádi 
převzali  úspěchy předešlých zastupitelů a tím vytvoří další kandidátní listinu. 
K těmto situacím dochází většinou v obcích, kde se za poslední volební období 
podařilo více větších úspěchů. Ale není to pravidlem, jelikož ke konkurenční 
kandidátní listině může dojít i v případě, kdy předešlé zastupitelstvo nevedlo 

obec dobře a nespokojenost obyvatel vedla k již zmíněnému vytvoření 
konkurenční kandidátní listiny. 

48 72 Přebuz   x Každý kandiduje v obci sám za sebe 

49 449 Rovná  - nepodařilo se získat údaje 

50 446 Stříbrná   x   

51 309 Šabina   x Každý kandiduje sám za sebe. Je to vše boj o křesla - soutěž.  

52 285 Šindelová   x Normální volební soutěž, až čtyři kandidátní listiny.  

53 171 Tatrovice   x Obyvatelé kandidují v rámci nezávislých kandidátních listin případně politické 
strany. Spolupráce maximálně v úřednických záležitostech.  

54 177 Těšovice   x Většinou proti sobě dvě sdružení - vítěz se snaží o spolupráci s poraženým. 
Před volbami, je ale koordina většinou nemožná pro názorové rozdíly.  

55 403 Vřesová   x   

Zdroj: autor 
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Příloha č. 16: Tisková zpráva z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu ve věci: 

Financování výstavby víceúčelového zařízení v obci Bublava5 

 

30.3.2005 - Tisková zpráva z kontrolní akce č. 04/14 

 

Cílem kontroly bylo prověřit účelnost a hospodárnost při vynaložení prostředků státního 

rozpočtu určených na výstavbu víceúčelového zařízení v obci Bublava.  

 

Kontrolovaným obdobím byly roky 1999 až 2003, v případě věcných souvislostí i léta 

předchozí a následující období do ukončení kontroly.  

 

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, Státní fond životního prostředí České republiky a obec Bublava.  

 

V době zahájení výstavby aquaparku se sjednanou cenou díla ve výši 99 858 455 Kč měla 

obec Bublava zajištěno pouze 17 mil. Kč, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu. Tato 

akce nebyla finančně dostatečně zabezpečena. Přestože ze státního rozpočtu bylo postupně 

uvolněno 57 mil. Kč, stavba není dokončena, v současné době je zcela zastavena, a 

vynaložení těchto prostředků tak nebylo účelné ani hospodárné. Záměr vybudovat v obci 

Bublava aquapark navíc neodpovídá místním podmínkám, neboť obec mj. nemá do dnešního 

dne spolehlivý a kapacitně postačující zdroj vody ani vodovodní řad.  

 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly obci Bublava přidělovány tak, že nejprve byla 

příslušná dotace schválena Poslaneckou sněmovnou v zákoně o státním rozpočtu na daný rok 

a až následně obec předkládala požadované podklady poskytovatelům dotací. Ministerstva, 

jejichž prostřednictvím byly dotace poskytnuty, tak neměla možnost posoudit úroveň 

připravenosti a reálnost investiční akce před jejím zařazením do státního rozpočtu. V roce 

2001 bylo navíc zařazeno financování akce do programu MŠMT, do kterého svým 

charakterem vůbec nepatřila.  

 

                                                
5 Následující text je kopie - Konečné a závěrečné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu k danému případu. 

Dostupné z WWW: <http://www.nku.cz/kon-zavery/K04014.pdf>. 
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MŠMT nevyužilo zákonné možnosti provést u obce Bublava finanční kontrolu a kontrolu 

dodržování podmínek užití dotace danou rozhodnutími.  

 

Obec Bublava předložila poskytovatelům dotace investiční záměry z let 1997, 1998 a 2001. V 

těchto investičních záměrech je uvedeno, že byly schváleny obecním zastupitelstvem. 

Kontrolou bylo zjištěno, že v letech 1997 a 2001 obecním zastupitelstvem schváleny nebyly.  

 

Obec Bublava předložila při uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s MF ze dne 12. 8. 1999 

doklady, které potvrzovaly její vlastnictví pozemků, na kterých byla výstavba aquaparku 

uskutečněna, ačkoliv již 21. 6. 1999 tyto pozemky prodala soukromé firmě. Tímto jednáním 

obec uvedla MF v omyl.  

 

Obec Bublava porušila zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tím, že uzavřela 

smlouvy s celkovou cenou 189 599 526 Kč (bez DPH) na předmět díla, který se neshodoval s 

předmětem zadání veřejné zakázky.  

 

Obec Bublava porušila zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými 

prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), a 

nedodržela rozpočtovou kázeň tím, že nesplnila stanovený termín realizace stavby a 

technologických dodávek akce (05/2002) ani termín závěrečného vyhodnocení akce 

(11/2002).  

 

Obec Bublava porušila zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tím, že v letech 1999 - 2001 

zaúčtovala faktury vystavené firmou IPS, a. s., Praha, které nebyly průkazné, neboť 

neobsahovaly údaje o měrných jednotkách a množství fakturovaného materiálu a prací.  

 

Obec Bublava dosáhla v souvislosti s výstavbou aquaparku celkového zadlužení více než 92 

mil. Kč. I po částečném oddlužení obce činily její závazky k datu ukončení kontroly NKÚ 

téměř 50 mil. Kč.  

 

JUDr. Jan Holeček, člen NKÚ 

 


