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Úvodní slovo

Vážení starostové a zastupitelé,

vaším zvolením do samosprávy obce jste byli postavení před náročný úkol spravovat a roz-
víjet vaši obec. Obce jsou základními územními jednotkami, od kterých je odvozen rozvoj
regionů i celého státu. Ministerstvo pro místní rozvoj se jako jedné ze svých klíčových pů-
sobnos? věnuje místnímu a regionálnímu rozvoji a v metodické, informační i další podpoře
obcí spatřuje důležitou prioritu vzájemné spolupráce.

Chtěli bychom vám proto nabídnout tuto publikaci, která přibližuje zásadní témata v oblas>
plánování a řízení rozvoje obcí. Cílem publikace je jasně a přehledně zformulovat základní
postupy a doporučení ke koncepčnímu a systema>ckému rozvoji obce a ke spolupráci
s aktéry místního rozvoje. Publikace usiluje o pomoc zejména začínajících starostům
v uchopení hlavních rozvojových ak>vit obce a starostům pokračujícím v dalším volebním
období chce přinést nové inspirace a podněty ke zlepšení správy a řízení obce.

Ing. Michal Janeba
náměstek ministra pro místní rozvoj



Obec jako
základní
rozvojový celek
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1.1 Základní úkoly obecní samosprávy

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Je veřejnoprávní kor-
porací, má právo vlastnit majetek a hospodařit s ním. Obec pečuje o všestranný rozvoj
svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
To jsou základní fakta vyplývající ze zákona o obcích.

V ČR funguje tzv. smíšený systém veřejné správy, tj. každá úroveň územní samosprávy vy-
konává činnos> v samostatné působnos> a v přenesené působnos> (výkon státní správy).
Pla? zákonná preference samostatné působnos>, tj. co zákon výslovně neoznačí jako pů-
sobnost přenesenou, to spadá do působnos> samostatné. Činnos> v přenesené působnos>
je možno delegovat na jinou obec na základě veřejnoprávní smlouvy.
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Klíčovým, i když ne výlučným, rysem samosprávné činnos> je fakt, že jde o oprávnění, mož-
nost. V oblas> rozvoje obce se ak>vitě a invenci meze nekladou.

Rozvojové směřování obce a její rozvojové možnos> jsou významnou měrou ovlivněny veli-
kos? obce a z ní vyplývajícími funkcemi. Základními funkcemi obce, jako sídelního útvaru,
jsou obytná, pracovní a obslužná. Význam těchto funkcí se liší zejména v závislos> na po-
stavení obce v sídelním systému. V malých obcích dominuje funkce obytná, s růstem veli-
kos> dochází ke zvětšování pestros> sídelních funkcí. Specifikem sídlení struktury ČR je
vysoký podíl malých obcí. Téměř čtvr>na obcí má méně než 200 obyvatel, počet obyvatel
do 1 000 vykazuje celkem 78 % obcí.

Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování situace sídla
a jeho okolí. Je podmíněn koncepčním a promyšleným přístupem.

Oprávnění v samostatné působnos5
Místní poplatky a účast na správě poplatků a daní
Zřizování zařízení či orgánů
Vyjádření obcí
Oprávnění vydávat právní akty

Povinnos5 v samostatné působnos5
Povinnost vést kroniku
Péče o vodovody a kanalizace
Zajištění požární ochrany
Péče o vodovody a kanalizace
Zajištění požární ochrany

Povinnos5 v přenesené působnos5
Přestupkové řízení
Krizové řízení
Koncepční činnost
Sociální oblast
Doprava
Životní prostředí a ochrana přírody
Volby, referenda
Poskytování informací
Vydávání stanovisek
Vydávání povolení
Poskytování součinnos>

Základní kompetence obcí
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Z věcného pohledu jsou hlavními oblastmi činnos6 obce:

>>>>>> Výkon státní správy v přenesené působnos>.
>>>>>> Základní správa obce (fungování orgánů obce, péče o majetek, plnění zákonem

stanovených povinnos?).
>>>>>> Zajištění veřejných služeb (ve vlastní režii či delegováním).
>>>>>> Realizace rozvojových ak>vit.

Veřejné služby obvykle chápeme jako služby poskytované veřejnou správou, v kontextu
této publikace tedy poskytované obcí.

>>>>>> Z veřejných služeb je jednoznačně dána povinnost obce zajis>t základní školní do-
cházku, a to buď zřízením vlastní základní školy, nebo zajištěním školní docházky
v jiné obci v rámci daného školského obvodu.

>>>>>> Obvyklými veřejnými službami jsou vedle provozu veřejného osvětlení i péče
o místní veřejná prostranství, veřejnou zeleň a místní komunikace, obecní kni-
hovna či služby v oblas> odpadového hospodářství.

>>>>>> Škála dalších „veřejně poskytovaných služeb“ se odvíjí od velikos> obce. Větší
obce často provozují sociální zařízení, kulturní zařízení (muzea, divadla), koupa-
liště, sportovní zařízení apod.

Část „veřejných“ služeb je zajišťována neziskovým sektorem na základě finanční podpory
z veřejných prostředků.

Při určitém zjednodušení můžeme rozlišit tři základní oblas5 rozvojových ak5vit obce:

>>>>>> zajištění podmínek pro život obyvatel a podnikání (přímý vliv – inves>ční ak>vity
– převážně infrastruktura),

>>>>>> vytváření prostředí pro rozvoj občanských ak>vit (nepřímý vliv), 
>>>>>> vytváření prostředí pro rozvoj ekonomických ak>vit (nepřímý vliv).

V oblas5 zajištění podmínek pro život obyvatel a podnikání obec:

>>>>>> plánuje rozložení jednotlivých ak>vit v katastru obce a vymezuje jim příslušný
prostor v územním plánu;

>>>>>> buduje inženýrské sítě v obci (kanalizace včetně napojení na čis?rny odpadních
vod, plynofikace, vodovod, teplovod apod.);

>>>>>> buduje místní komunikace, parkovací stání, chodníky;
>>>>>> buduje zařízení pro volnočasové ak>vity (počínaje dětskými hřiš>, přes ostatní

sportoviště, po zařízení k pořádání kulturních a společenských ak>vit).
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V oblas5 vytváření prostředí pro rozvoj občanských ak5vit obec:

>>>>>> průběžně informuje občany o dění v obci a podporuje jejich maximální zapojení
do dění v obci;

>>>>>> finanční podporuje neziskové občanské ak>vity v obci;
>>>>>> vytváří hmotné zázemí pro činnost neziskových organizací.

V oblas5 vytváření prostředí pro rozvoj ekonomických ak5vit obec:

>>>>>> komunikuje s podnikateli a reflektuje jejich potřeby ve vztahu k obci;
>>>>>> dle místních možnos? připravuje či propaguje prostory pro podnikání;
>>>>>> zapojuje místní podnikatele do dění v obci.
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1.2 Rozvojové nástroje obcí

Nástroje rozvoje můžeme v obecné rovině označit jako pomůcky k výkonu, podpoře nějaké
činnos>. 

Nástroje územního (regionálního) rozvoje lze rozlišit na:

>>>>>> administra5vní nástroje (legisla>va, závazné procedury, postupy, organizační
normy),

>>>>>> koncepční nástroje (strategie, programy, plány, poli>cké deklarace, územně plá-
novací dokumenty, pozemkové úpravy),

>>>>>> ins5tucionální nástroje (ins>tuce, spolupráce, regionální management),
>>>>>> věcné nástroje (infrastruktura, poskytnu? prostor, služeb, hmotného plnění, po-

radenství),
>>>>>> sociálně-psychologické nástroje (vzdělávání, komunikace, mo>vace),
>>>>>> finanční nástroje (systémy finančních podpor, dotace, granty).

Základní regulačním nástrojem na obecní úrovni jsou obecní vyhlášky. 

Stěžejními rozvojovými nástroji jsou nástroje koncepční. Vytváří rámec pro uplatnění ostat-
ních nástrojů. Z uvedeného důvodu jim bude věnována v dalším textu zvýšená pozornost.

Při plánování rozvoje území se uplatňují dva základní nástroje: strategické a územní pláno-
vání. Každý ze zmíněných přístupů má své silné stránky i omezení. Mezi nimi je vztah sym-
biózy – představa o rozvoji a hledání území pro realizaci či opačně disponibilní území
a op>malizace jeho využi?.

Strategické plánování
Má ak>vizační charakter – stanovuje směřování
(filozofii) rozvoje (myšlenka o rozvoji).

Formuluje a provazuje hlavní kategorie rozvojo-
vých ak>vit.

Náležitos> a procesy nejsou zákonně upraveny
a vychází z praxe (proto často různá terminologie,
metodika a obsah).

Územní plánování
Jde o prostorový průmět rozvojových ak>vit
s územním dopadem.

Má převážně regulační charakter – stanovuje
limity využi? území

Náležitos> a procesy závazně upraveny sta-
vebním zákonem.

Srovnání strategického a územního plánování
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Mezi strategickým a územní plánováním je vztah jisté symbiózy – představa o rozvoji a hle-
dání území pro realizaci či opačně disponibilní území a op>malizace jeho využi?.

V oblas5 podpory využívání prostorových dispozic obce lze doporučit:

>>>>>> Pravidelné revize územního plánu a vyhodnocení využi? dispozic a využi? dřívěj-
ších změn územního plánu.

>>>>>> Ak>vní podporu rozvoje obce v souladu s územním plánem (častým problémem
je nesoulad mezi děním v obci a rozvojovými možnostmi zakotvenými v územním
plánu – mnohé pro určité ak>vity vyčleněné prostory jsou vlastnicky či jinak za-
blokovány).

>>>>>> Větší využi? regulačních plánů k udržení harmonické a funkční zástavby (např.
stanovení parametrů staveb).

Souvisejícím koncepčním (a často podceňovaným) nástrojem je realizace komplexním po-
zemkových úprav. Vedle vyřešení vlastnických vztahů v katastru obce je z hlediska rozvojo-
vého zásadní zajištění podmínek pro zlepšení životního prostředí (pro>erozní opatření),
ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství (pro>povodňová opatření) a zvý-
šení ekologické stability krajiny. Zpevněné cesty vybudované v jejich rámci mohou mít vy-
uži? jak pro volnočasové ak>vity a sport, tak pro cestovní ruch.

Strategické plánování je z hlediska regionálního rozvoje východiskem pro uplatnění a koor-
dinaci dalších rozvojových kroků (nástrojů).

Vztah strategického a územního plánování

Strategické 
plánování

Územní
plánování

Územní
plán

Vize a cíle
Čeho se chce dosáhnout

Jak toho dosáhnout

Opatření
Ak5vity>>>>>>

Kde to zrealizovat>>>>>> >>>>>>

>>>>>>

>>>>>>
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Proces strategického plánování je formalizován ve strategických (koncepčních dokumen-
tech). V obecné rovině rozlišujeme následující hierarchii koncepčních dokumentů:

>>>>>> Strategie je dlouhodobý koncepční dokument, který určuje základní linie rozvoje
daného subjektu, resp. území daného subjektu, ve všech základních oblastech na
dlouhé období („kam jdeme“). 

>>>>>> Program je střednědobý dokument. Vychází a navazuje na Strategii (samostatně
ztrácí smysluplnost) a ve střednědobém horizontu vytyčuje opatření, která bude
subjekt realizovat, aby dosáhl strategických cílů.

>>>>>> Plán je krátkodobý dokument prováděcího charakteru. Konkre>zuje vybraná opa-
tření ve formě projektů či ak>vit. Obsahuje již harmonogram a stanovuje způsob
financování. Plán již není koncepční dokument. („Akční plán“)

Důležitá je provázanost a sladění jednotlivých dokumentů, a to na ver>kální i horizontální
úrovni.
V praxi mají bohužel zpracované koncepční dokumenty spíše větší obce. Pro menší obce je
typické plánování na úrovni svazků obcí, kdy do společného dokumentu včleňují své obecní
priority (více viz podkapitola 3.3). 

Strategie rozvoje obce je základním nástrojem řízení obce – na základě poznání situace
v obci a představ občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších formuluje rozvojové
cíle obce a ak>vity vedoucí k jejich naplnění.

Hlavními přínosy strategie rozvoje obce jsou:

>>>>>> Sladění představ o rozvoji obce.
>>>>>> Iden>fikace problémů a možných řešení.
>>>>>> Formulace rozvojových záměrů a projektů.
>>>>>> Rozvržení realizace ak>vit a subjektů se na nich podílejících.
>>>>>> Alokace vlastních finančních prostředků a určení potřeby prostředků vnějších.
>>>>>> Východisko pro územní průmět ak>vit v územním plánu.

Jeden strategický dokument tvořený hierarchicky
odstupňovanými a vzájemně provázanými částmi.

Analy5cká část – průběžná aktualizace
Návrhová část – Strategická část („kam jdeme“)

– Programová část („jak jdeme“)
–   Projektová část – akční plán 
(„co děláme“)

Roste frekvence aktualizace

Implementační část – způsob realizace, moni-
toringu, aktualizace a financování (projektová
část může být rovněž zařazena až v této čás>)

Op5mální struktura komplexního koncepčního dokumentu 
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Realizace strategického plánování může mít různé podoby (expertní přístupy, komunitní
plánování, dílčí alterna>vní přístupy apod.), které kladou důraz na různé rozvojové aspekty.

Po metodické stránce rozlišujeme následující přístupy k tvorbě koncepčních dokumentů:

>>>>>> Zpracování vlastními silami obce či svazků obcí.
>>>>>> Zapojení vnějších expertů v poradenské roli, kteří zajišťují metodické vedení.
>>>>>> Zadání odbornému subjektu ke kompletnímu zpracování (i v tomto případě je

však nutná součinnost zadavatele).

Důležitý je transparentní způsob tvorby se zapojením všech aktérů.

Můžeme rozlišit následující fáze procesu strategického plánování:

>>>>>> Počátek: Budování partnerství
>>>>>> Poznání území: Analýzy
>>>>>> Pohled kupředu: Společná vize 
>>>>>> Organizování: Strategický rámec
>>>>>> Uskutečnění akce: Implementace a monitoring 
>>>>>> Zhodnocení: Evaluace a zpětná vazba

Pro posouzení úspěšnos> rozvojových ak>vit je nutné vytvořit systém sběru a sledování vý-
voje hodnot rozvojových ukazatelů (= monitoring). Na základě těchto dat zachycujeme
změny situace a provádíme vyhodnocení účinnos> a efek>vnos> realizovaných opatření (=
evaluace).

Jak jsou rozvojové ak5vity účinné?
Jak se nám daří plnit cíle?

Účinnost = dosažené cíle / plánované cíle

Jak jsou rozvojové ak5vity efek5vní? 
Kolik nás stojí dosažení daného výsledku?

Efek5vnost = vstupy / výstupy, výsledky, do-
pady

Hospodárnos? rozumíme dosažení minimál-
ních nákladů na daný výstup.

Základní otázky při hodnocení rozvoje:
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Oporou při volbě či vyhodnocování rozvojových ak>vit jsou jednotlivé typy indikátorů:

>>>>>> Indikátory vstupů – nejčastěji objem vynaložených finančního prostředků, pří-
padně časových kapacit (Kč).

>>>>>> Indikátory výstupů – objem vytvořeného výstupu (m2, km, ks).
>>>>>> Indikátory výsledků – výsledky využi? vytvořených výstupů.
>>>>>> Indikátory dopadů – přínosy, důsledky odvíjející se od dosažených výsledků

Je důležité si uvědomit, že cílem projektů nejsou jejich výstupy, ale změny situace, řešení
problémů. Vytvořený výstup je pouze prostředkem k dosažení cíle. Ideální měření efek>v-
nos> vynaložených prostředků nejen k výstupům, ale i k dopadům.

S uplatnění koncepčních nástrojů úzce souvisí i nastavení nástrojů ins>tucionálních, tj. na-
stavení vnitřních systémů a procesů obce (fungování orgánů obce, finanční mechanismy,
komunikace apod.) a systému zapojení klíčových subjektů rozvoje obce, tj. aktérů (viz kapi-
tola 2).

Důležitým aspektem všech ekonomických činnos? je ekonomická (rozpočtová a majetková)
stránka. Při sestavování rozpočtových plánů je třeba pracovat s několikaletým časovým ho-
rizontem a sestavovat víceleté rozpočty. V praxi to znamená, že obec pracuje nejen s roz-
počtem na nejbližší rok a na další roky sestaví formální a stručný rozpočtový výhled, ale
sestaví vždy rozpočet na několik let (3 – 5) a v každém dalším roce provede aktualizaci

Indikátor Tvorba turis5ckého produktu regionu Výstavba obchvatu města

Vstupů Náklady na tvorbu Náklady na výstavbu

Výstupů Vytvořený produkt,

1 000 ks propagačních materiálů 10 km silnice, 4 křižovatky

Výsledků Zvýšení návštěvnos> o 20 % zkrácení průjezdu městem o 5 minut, 

snížení provozu ve městě o 60 %, 

snížení hlučnos> a prašnos> o 30 %

Dopadů Zvýšení příjmů podnikatelů Zlepšení zdraví a kvality života obyvatel,

z cestovního ruchu o 15 %, zvýšení zvýšení atrak>vity města, nárůst bytové

zaměstnanos> v cestovním ruchu o 10 % výstavby, přírůstek obyvatel

Ukázka uplatnění rozvojových indikátorů
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a přidá rozpočet na další rok. Tento postup se označuje jako víceleté rozpočtování. 
Přínosy víceletého rozpočtování jsou zejména:

>>>>>> Zlepšení dlouhodobého plánování,
>>>>>> Zkvalitnění rozpočtového hospodaření a efek>vnější využívání finančních pro-

středků.
>>>>>> Podklad pro lepší řízení svých závazků.
>>>>>> Úspora času věnovaného pracím na rozpočtu.
>>>>>> Zaměření se na hodnocení výkonů.
>>>>>> Omezení vlivu jednorázových příjmů a krátkodobých dotací.

Zásadním finančním nástrojem jsou dotace (nenávratně poskytnuté prostředky z veřejného
rozpočtu, za které neexistuje „pro>plnění“). V realitě finančního systému veřejné správy je
realizace větších rozvojových akcí na dotacích silně závislá. Je však třeba zvažovat vztah ná-
kladů na získání dotací a míra úspěšnos>. Často nepla?, že administra>vní náročnost je
přímo úměrná objemu získaných finančních prostředků. Podíl spolufinancování bývá ve
skutečnos> vždy vyšší než je původní plán (je třeba počítat s neuznatelnými náklady). Může
tak být výhodnější realizovat menší projekt z vlastních prostředků než získat dotaci s vyšší
finanční spoluúčas? a značnými náklady na administra>vu.

Úspěšnost působení starosty je bohužel často posuzována pouze počtu a objemu získaných
dotací, nikoliv podle toho, co se v obci skutečně podařilo vytvořit a zlepšit.
V souvislos> s realizací projektů je důležitá otázka udržitelnos>. Obec musí počítat s ná-
klady na provoz a údržbu vybudovaných objektů, tj. se zátěží běžného rozpočtu.
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1.3 Rozvjové podmínky obcí

Rozvojovými podmínkami chápeme možnos> a charakteris>ky daného území. Můžeme se
na ně podívat z různých úhlů: 

>>>>>> Z hlediska obyvatel obce je to přítomnost faktorů ovlivňujících pozi>vně jejich
život, např. dobrá dopravní dostupnost, kvalitní bydlení, dostupnost služeb, mož-
nos> volnočasových ak>vit, pracovní příležitos>, kvalita životního prostředí, pří-
jemné prostředí, klid atd.

>>>>>> Z hlediska ekonomického rozvoje jsou to hodnoty, které mohou přilákat do obce
nové obyvatele, podnikatele, investory, např. objekty a pozemky vhodné pro
podnikání, kvalitní dopravní komunikace, dostupnost inženýrských a dopravních
sí?, kvalifikovaná pracovní síla, odbytové trhy, přírodní, kulturní, rekreační atrak-
>vity atd. 

>>>>>> Z hlediska návštěvníků jde o faktory, které ovlivňují výběr lokality k pobytu či náv-
štěvě, např. atrak>vita daného prostoru, výskyt přírodních, kulturních a historic-
kých zajímavos?, sportovní možnos>, ubytovací a stravovací kapacity apod. 

Každé místo má své neopakovatelné kombinace určitých vlastnos?, které vytvářejí potenci-
ály pro směřování rozvoje. Využitelnost těchto potenciálů je závislá na smysluplné ak>vitě
obyvatel, poloze místa a na velikos> kapitálu, který je k dispozici. Kombinace těchto vstupů
do jisté míry předurčuje i op>mální strategii chování obcí i celých regionů ve využívání
svých dispozic.

Rozvojové podmínky mají prostorové a velikostní souvislos>, najdeme však řadu obcí, které
se i přes ob?žné podmínky dokážou úspěšně rozvíjet. Úspěšný rozvoj nejčastěji důsledkem
vnitřní ak>vizace (lidské zdroje) a komplexního přístupu k rozvoji. Nedostatek finančních
prostředků bývá často spíše zástupným problémem pro zdůvodnění neak>vity.

Pro řízení rozvoje obce je zásadní proniknout do základních rozvojových souvislos? obce, tj.
poznat situaci v jednotlivých oblastech, pojmenovat rozvojové šance nebo naopak rozvo-
jové problémy a v neposlední řadě nalézt jejich příčiny.
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Dopravní dostupnost a obslužnost dané obce vůči střediskům zaměstnanos> a služeb jsou
klíčové faktory rozvoje. 

Dopravní dostupnos? chápeme využitelné napojení na dopravní síť (tj. např. v případě dál-
nic existenci dálničního sjezdu v blízkos> obce).

Zodpovědnost za rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury mají následující subjekty:

>>>>>> Ředitelství silnic a dálnic ČR – odpovědnost za dálnice, rychlostní komunikace
a silnice I. třídy,

>>>>>> Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – odpovědnost za všechny že-
lezniční tratě,

>>>>>> příslušné kraje ČR – odpovědnost za komunikace II. a III. třídy,
>>>>>> jednotlivé obce ČR – odpovědnost za místní komunikace a chodníky.

Dopravní obslužnost je souhrnem počtu spojů veřejné dopravy do ostatních sídel v prů-
běhu týdne (často vykazuje značné rozdíly mezi pracovními dny a víkendy). K výraznému
posunu v organizaci veřejné dopravy, i ke zlepšení dopravní obslužnos> obcí v řadě regi-
onů, došlo v posledních letech, kdy začaly jednotlivé kraje budovat systémy integrované ve-
řejné dopravy, ve kterých se velmi často kombinuje autobusová a železniční doprava. 

Dostupnost
(kvalitní dopravní spojení)

Obslužnost
(autobusové spojení)

Základní prostorové vazby obce

Výchozí obec

Bydlení
Pracovní příležitos>

Služby
Atrak>vity

Obec Y
Pracovní příležitos>

Město X
Komplexní služby

Kultura
Pracovní příležitos>

Dálnice, rychlostní komunikace
>>>>>><<<<<<

<<<<
<<

<<<<
<<
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Základní dopravní obslužnost zajišťují ze zákona kraje. Obce se zapojují do vyjednávání
počtu spojů, v případě spolufinancování mohou požadovat dosáhnout navýšení spojů. 

V posledních letech se však stále více rozvíjí budování komunikací pro rozvoj cyklodopravy.
Tato oblast dopravní infrastruktury je to>ž velmi podporována z národních a hlavně evrop-
ských dotačních zdrojů. Připojení obce na stávající cyklotrasy či cyklostezky může významně
oživit sezónní cestovní ruch a přispět tak k dalšímu rozvoji obce. 

V oblas5 rozvoje dopravy a dopravní obslužnos5 spočívá úloha obce zejména v:

>>>>>> ak>vní účas> při ladění zapojení obce do IDS (s předs>hem a ve spolupráci s okol-
ními obcemi vyjednávat o jízdních řádech, zohlednit potřeby pracujících i dostup-
nost služeb v okolních obcích); 

>>>>>> podněcovat budování a rekonstrukce místních komunikací; 
>>>>>> spolupracovat se správcem dané silnice a vyvíjet určitý nátlakem na priorizaci

oprav dotyčných komunikací (případ silnic II. a III. řádu, které spravuje daný kraj); 
>>>>>> budovat a udržovat chodníky, obecní parkoviště nebo zastávky veřejné dopravy

(např. přebudováním nástupních ostrůvků a vybudováním přístřešků na ochranu
před nepříznivým počasím); 

>>>>>> podporovat projekty zvyšující bezpečnost silničního provozu;
>>>>>> podporovat výstavbu cyklostezek mezi jednotlivými obcemi a v turis>cky atrak-

>vních oblastech.

Situace v oblas> bydlení je do značné míry ovlivněna rostoucí mobilitou obyvatelstva, sou-
visí i s demografickými ukazateli (stárnu? populace, změny počtu dě?, velikos> rodin, typů
domácnos? atd.). Intenzita bytové výstavby má obvykle úzkou vazbu na dostupnost větších
měst (suburbanizace) a na rozmístění pracovních příležitos?. 

Konkrétní možnos5, jak podpořit či usnadnit bytovou výstavbu, jsou:

>>>>>> vymezit vhodné prostory pro výstavbu v územním plánu – v přiměřeném rozsahu
a lokalitách (s preferencí míst v zastavěném území);

>>>>>> dle finančních a majetkových poměrů obce zasíťovat pozemky vymezené pro vý-
stavbu;

>>>>>> koordinovat a podporovat výstavbu v intravilánu obce (v prolukách) – v případě
volných pozemků a zpustlých domů může starosta sehrát nemalou roli v oblas>
vyjednávání prodeje a nového využi? prostor.
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Obecnější socioekonomickou situaci obce vyjadřují kromě výše uvedených faktorů také
možnos> trhu práce vyjádřené ukazateli zaměstnanos> a nezaměstnanos>.

Struktura zaměstnanos> ekonomicky ak>vních obyvatel odráží celkové zaměření místního
hospodářství, dojížďkové vazby a postavení sídla v celkové hierarchii sídel.

Nezaměstnanost úzce souvisí se stabilitou ekonomických subjektů, resp. jejich odbytovými
možnostmi, a strukturou regionální ekonomiky. Míra nezaměstnanos> je jedním z hlavních
ukazatelů hospodářské problémovos> území. Jde o podíl uchazečů o zaměstnání ke všem
osobám schopným pracovat čili ekonomicky ak>vním (zaměstnaným i nezaměstnaným).
Míra nezaměstnanos> prochází typickými sezónními výkyvy: je vyšší v zimních měsících, po-
stupně se snižuje s ?m, jak přibývají příležitos> sezónního zaměstnání ve stavebnictví, ze-
mědělství aj. Zvýší se potom v létě, kdy se na úřadech práce registrují čerství absolven>
škol, mírně klesá s jejich postupným umísťováním na trhu práce a opět roste s ukončová-
ním sezónních prací. Mimo tyto pravidelné oscilace, které jsou pozorovatelné ve většině re-
gionů, prochází nezaměstnanost také dlouhodobějšími oscilacemi. V jejich průběhu se mění
také rela>vní pozice jednotlivých regionů a obcí. Konkrétní situaci na obecní úrovni lépe ilu-
strují absolutní počty uchazečů, které umožňují posoudit vhodnos> nástrojů ak>vní poli>ky
zaměstnanos>.

Významným rysem trhu práce je vyjížďka za prací. Ta vyrovnává nesoulad v rozmístění pra-
covních míst a míst bydliště (umožňuje prostorovou separaci pracovní a obytné funkce). In-
formace o dojížďce a vyjížďce jsou současně významné pro zjištění územního rozmístění
a odvětvové struktury pracovních míst, z hlediska odhadu dopravních potřeb atd. Infor-
mace o dojížďce a vyjížďce za prací se v ČR zjišťují při sčítání lidu, domů a bytů. 

Vysoká intenzita vyjížďky za prací je charakteris>cká pro celou ČR a – jak ukázaly výsledky
sčítání lidu v roce 2001 – v průběhu 90. let nedošlo k jejímu podstatnému snížení. Je to
podmíněno především narůstající specializací ekonomických činnos? v jednotlivých mís-
tech, a také koncentrací především terciárních ak>vit do městských center, kterou dojížďka
za prací umožňuje. Tuto skutečnost je možné hodno>t jednak pozi>vně, neboť umožňuje
nalézt ekonomicky ak>vním osobám zaměstnání odpovídající jejich vzdělání, kvalifikaci či
zájmům, jednak nega>vně, protože dlouhá doba strávená v zaměstnání v jiné obci snižuje
vazbu obyvatel k obci jejich bydliště. 



/21

Ke zlepšení situace na trhu práce může obce přispět několika způsoby:

>>>>>> nepřímo podporou rozvoje dopravní a technické infrastruktury i vybavenos>
obcí;

>>>>>> přímo pak nabídkou pozemků či objektů vhodných k podnikání;
>>>>>> zpřístupněním relevantních informačních a metodických materiálů pro podnika-

tele;
>>>>>> spoluprácí se subjekty reprezentujícími podnikatele (hospodářskou komorou, ag-

rární komorou) a případnými dalšími subjekty v oblas> informační a metodické
pomoci pro malé a drobné podnikatele;

>>>>>> podporou rozvoje cestovního ruchu či jiných ak>vit, které pomohou rozvoji regi-
onu, atd.

Pro život obyvatel v obci je důležitá dostupnost nejen pracovních příležitos?, ale také nej-
různějších typů služeb (veřejných i komerčních) pro uspokojování potřeb občanů. Značný
význam mají také podmínky pro rekreaci a trávení volného času včetně kvalitního životního
prostředí. 

Do oblas> veřejných služeb se tradičně řadí školství, zdravotnictví a sociální služby. Rozvoj
veřejných služeb je limitován finančními možnostmi obcí. Na rozsah veřejných služeb a na
způsob jejich zajištění má vliv vývoj situace v dané obci, množství potenciálních uživatelů či
preference obyvatel.

V prostorovém pohledu lze rozlišit dvě úrovně poskytování veřejných služeb:

>>>>>> základní služby, jež by měly být zabezpečeny přímo v dané obci nebo v nejbližší
spádové obci (např. základní škola, ordinace prak>ckého lékaře); 

>>>>>> specializované služby, za nimiž je možné dojíždět (jsou obyvateli využívány méně
často, nebo vyžadují vyšší specializaci poskytovatelů, např. střední škola, speciali-
zovaná ambulance). 

Vybavenost obce komerčními službami je obvykle přímo úměrná velikos> dané obce. Mož-
nos> podpory zajištění komerčních služeb jsou však na obecní úrovni omezené. 
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Obec může např.:

>>>>>> zpracovat adresář služeb pro občany v obci a blízkém okolí včetně provozních
dob a informací o nabídce,

>>>>>> provést šetření poptávky po chybějících službách a zhodnocení smysluplnos> je-
jich zřízení,

>>>>>> nabídnout prostory či jinou věcnou výpomoc současným či potenciálním poskyto-
vatelům služeb v obci; podpořit občany, kteří by byli ochotni určité služby pro
ostatní zajis>t.

Pro spokojený život v obci je nutné poskytnout občanům prostor pro trávení volného času,
v jehož rámci lze vymezit tři hlavní okruhy činnos?: kulturu, sport a zájmové ak>vity. Mezi
obecné faktory kulturního a společenského života vesnic, které podporují stabilitu venkov-
ských společenstev a startují jejich rozvoj, patří následující:

>>>>>> činnost spolků,
>>>>>> ak>vizace obyvatel,
>>>>>> zapojení všech věkových skupin obyvatel,
>>>>>> zapojení žen,
>>>>>> pravidelné setkávání obyvatel a společné řešení problémů,
>>>>>> existence historické pamě> (kroniky, památky, zvyky),
>>>>>> rozvoj místního cestovního ruchu.

Vnímání rozvojových ak>vit obce i celkové atrak>vity obce jak jejími obyvateli, tak návštěv-
níky pozi>vně ovlivňuje vzhled obce. Násobí efekty různých inves>c a dělá z obce „krásné
místo pro život“. Z hlediska možnos? obce a způsobu realizace vzhledu obce můžeme v zá-
sadě rozlišit tři věcné oblas>:

>>>>>> rekonstrukce a údržba veřejných prostranství, obecních budov a místních komu-
nikací;

>>>>>> výsadba a údržba veřejné zeleně;
>>>>>> péče o vzhled budov a pozemků soukromých subjektů.
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Možnos> obce posílit své rozpočtové příjmy závisí na mnoha specifických okolnostech. Mů-
žeme uvést následující způsoby ovlivnění rozpočtových příjmů:

>>>>>> Omezená daňová pravomoc – např. stanovení koeficientu u daně z nemovitos?
(malý přínos).

>>>>>> Schválení vybírání nového místního poplatku (v rámci zákonem stanovených po-
platků a zákonem daných limitů jejich výše).

>>>>>> Nedaňové příjmy – stanovení výše uživatelských poplatků za poskytování veřej-
ných statků a služeb na území města, výhodný pronájem majetku.

>>>>>> Rozhodnu? o využi? návratného způsobu financování – emise obligací, úvěr, fi-
nanční leasing.

>>>>>> Op>malizace nakládání s majetkem města. 
>>>>>> Ak>vní snaha o získání dotací.
>>>>>> Podpora podnikání a inves>ční ak>vity dosáhnout zlepšení situace v oblas> za-

městnanos> na své území a zvýšit tak především příjem z daně z příjmů (ten se
na rozpočtovém určení daní podílí pouze malým procentem – viz příloha 1).

2007
2008

0
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Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Neinves>ční dotace
Inves>ční dotace

Pramen: Státní závěrečný účet za rok 2009

Struktura příjmů obcí
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Přijaté dotace tvoří významnou, byť v rámci každé obce značně proměnlivou, složku roz-
počtových příjmů. Získání dotace na realizaci rozvojového projektu je často vnímáno jako
kritériem úspěšnos> vedení obce.

Podle výsledků státního závěrečného účtu územních rozpočtů tvořily všechny obcemi přijaté
transfery v roce 2009, jednu tře,nu jejich souhrnných příjmů. Jedná se o výrazné zvýšení po-
dílu dotací, které tak částečně kompenzovalo dras,cké snížení daňových příjmů, které obce
potkalo v důsledku ekonomické krize. V rozpočtu existuje více než 500 dotačních ,tulů, na
základě kterých může obec získat prostředky. Pravidla jejich rozdělování jsou pro každý ,tul
jiná, někde jsou jednoznačná, někde naprosto neznámá. 

V počátku 90. let byly dotace na úrovni 30 % příjmů, kdy doznívaly vlivy minulého režimu
(např. dofinancování komplexní bytové výstavby). Po roce 2000 je patrný výraznější růst po-
dílu důsledkem reformy veřejné správy. V roce 2003 ovlivnilo čerpání dotací také financo-
vání náhrady škod po povodních v předchozím roce. Pokles podílu dotací od roku 2005
způsoben změnou způsobu financování platů pracovníků ve školství (mimo rozpočty obcí).
Důvodem nárůstu v posledním roce je zejména v čerpání finančních prostředků ze struktu-
rálních fondů EU. 

Výdajová stránka rozpočtu poskytuje obci větší možnost volby. Úkoly obce v samostatné
působnos> jsou v zákoně (§35, 128/2000 Sb.) stanoveny poměrně volně a obec vydává fi-
nanční prostředky na základě priorit stanovených v rozvojových dokumentech. 
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Vývoj podílu dotací na celkových příjmech obcí České republiky v letech 1994 - 2009
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Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 
Služby pro obyvatelstvo 
Sociální věci a poli>ka zaměstnanos>
Obrana, bezpečnost a právní ochrana
Všeobecná veřejná správa a služby (bez oddílu 63)
Finanční operace

Struktura výdajů obcí v roce 2008

Struktura výdajů obcí v roce 2008

Odvětvová struktura běžných výdajů

Struktura běžných výdajů ve skupině 3
Služby pro obyvatelstvo

Struktura kapitálových výdajů ve skupině 3
Služby pro obyvatelstvo

Odvětvová struktura kapitálových výdajů

Vzdělávání
Kultura
Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Ochrana životního prostředí Pramen: IS ARIS, MFČR, 2010

6 %

34 %
24 %

6 %

18 %
2 %

43 %

7 %

15 %
7 %

2 %

23 %

19 %

44 %

45 %

2 %
2 % 6 % 1 %

16 %

7 %
1 %

9 %
61 %



Aktéři rozvoje
na obecní úrovni
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2.1 Role orgánů obce při plánování a realizaci rozvoje

Orgány obce a jejich základní kompetence jsou zakotveny v zákoně č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (hlava IV). Zákon uvádí činnos> jim svěřené, stejně jako jejich vzájemné vztahy a opráv-
nění. V následujícím textu jsou s odvoláním na zákon zdůrazněny pouze vybrané souvislos>
důležité pro řízení rozvoje obce. Je zde předpokládáno, že jde o obec se základní působ-
nos?, tj. o obec spíše menší.

Hlavou obce je starosta, který obec nejen reprezentuje navenek, ale je i hlavním rozvojo-
vým manažerem. Jeho osobnost do značné míry ovlivňuje chování celé obce. Starosta je
v malé obci osobou, která přímo řeší většinu záležitos?.

Na starosty (a další činitele a pracovníky malých obcí) jsou kladeny všestranné nároky při
poměrně malém administra>vním aparátu a omezených možnostech. Představitelé obcí
sice již získali zkušenos>, jsou k dispozici metodiky a podpůrné nástroje výkonu správy (byť
ve stále nedostatečné míře), ale celý správní a rozvojový systém se natolik zkomplikoval, že
je pro neuvolněné starosty velmi ob?žné zvládnout časově všechny požadované činnos> (v
obcích do 500 obyvatel neuvolnění starostové převládají).

Starostovi může být oporou tajemník (pokud ho obec vůbec má), jeho hlavním úkolem ale
obvykle bývá běžná administra>va, a nikoliv rozvoj obce.

Pro úspěšný rozvoj obce je klíčová ak>vita, informovanost a schopnos> jejího vedení. S kva-
lifikací a inicia>vou příslušných pracovníků a představitelů obcí souvisí i volba vhodného
přístupu k řízení finančního a majetkového hospodaření obce. Vedle účas> na kurzech
akreditovaných ministerstvem vnitra v rámci systému vzdělávání úředníků je možné využít
specializovaných kurzů pro starosty; víkendové vzdělávací kurzy pořádají např. různé školy
obnovy a rozvoje venkova.

Vzhledem k výše uvedenému nabývá na významu role zastupitelstva obce. Zastupitelstvo
v malých obcích vedle rozhodovací role působí i jako realizátor rozvojových činnos? v obci.
Zastupitelé se v roli předsedů jednotlivých výborů věnují svěřeným rozvojovým oblastem
a rozšiřují znalostní a dovednostní základnu obce.

Vypořádat se s množstvím různorodých úkolů a vytvářet podklady pro řízení obce jsou hlav-
ními prak>ckými úkoly výborů, resp. komisí obce.
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Výbory jsou poradními, inicia>vními či kontrolními orgány zastupitelstva obce (ZO). Měly by
být oporou obce ve všech základních činnostech.  Výbory by měly dávat podněty a doporu-
čení pro ZO, analyzovat materiály pro rozhodování zastupitelstva a formulovat odborná
stanoviska.

Vzhledem k významu výborů uvádíme základní prak5cké informace týkající se jejich čin-
nos5:

>>>>>> Zřízení výboru je právem ZO, nikoliv jeho povinnos? (s výjimkou výboru kontrol-
ního a finančního). Otázka zřízení dalších výborů, určení jejich náplně a názvu, je
zcela na vůli ZO. Ze zákona také nic nebrání tomu, aby byla kontrolní funkce svě-
řena vedle kontrolního výboru také jinému výboru.    

>>>>>> Problema>ka činnos> výborů náleží do samostatné působnos> obce a jako ta-
ková je prioritně vnitřní záležitos? obce, do níž nemohou státní orgány (ani žádné
jiné) zasahovat. Zákon stanoví pouze rámcová pravidla. Podrobnější úprava čin-
nos> výborů, tj. např. schválení jednacího řádu výborů, je věcí obce.

>>>>>> Výbory nemají zákonem svěřenu žádnou rozhodovací pravomoc a nelze jim ji při-
znat ani rozhodnu?m ZO. 

>>>>>> Výbory plní především úkoly, jimiž je pověřilo ZO, a ze své činnos> odpovídají
rovněž ZO. Výbory samy o sobě nemají pravomoc ukládat úkoly či je realizovat,
popř. iniciovat opatření k nápravě. To již náleží ZO, jemuž výbory obstarají k pří-
slušnému rozhodnu? podklady. 

>>>>>> Počet členů výboru je vždy lichý. Zákon nestanoví konečné počty členů výborů za-
stupitelstva obce. Počty členů výboru by měly logicky odrážet množství oblas?
a úkolů spadajících do činnos> daného výboru. ZO může v průběhu funkčního ob-
dobí dle potřeby ke zbývajícím členům „dovolit“ členy další, a to v počtu, který
uzná za vhodný.

Komise, jako poradní a iniciační orgány Rady obce, mohou být obdobným způsobem zří-
zeny a fungovat v obcích, které zřizují Radu obce (obce s minimálně 15 zastupiteli).
Pro účinné fungování výborů a komisí je vhodné vypracovat jednací řád (přestože to není
zákonná povinnost), resp. jinak závazně stanovit způsob jejich fungování.
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2.2 Hlavní aktéři rozvoje v obci a jejich role

Občané, resp. obyvatelé obce jsou středobodem dění v obci a rozvoje obce. Pla?, že „rozvoj
je o lidech“. Obec je taková, jací v ní žijí obyvatelé, a jak jsou >to obyvatelé ochotni zapojit
se do života obce. Obyvatelé obce volí své zástupce nebo se jako volení zástupci podílí na
správě obce. Obyvatelé přímo či nepřímo prostřednictvím zastupitelstva obce formulují své
představy o rozvoji obce. Charakteris>ky obyvatelstva (věk, pohlaví, vzdělání, profese,
zájmy, ak>vita) se promítají do požadavků na zajištění veřejných služeb, do realizace inves-
>čních ak>vit a vytváření dalších podmínek pro život v obci.

Důležitým faktorem jsou vztahy mezi obyvateli (jejich vzájemná soudržnost) a z nich vychá-
zející společné řešení problémů či realizace rozvojových ak>vit. Pro úspěšný rozvoj obce
jsou vlastní ak>vita a zájem „domácích“ obyvatel velmi důležité. 

Obyvatelé se zapojují do činnos> místních spolků a ostatních neziskových organizací, resp.
je pro uspokojování svých zájmů zakládají. Tyto organizace jsou základem občanské společ-
nos> a na základě dobrovolné činnos> rozvíjí řadu oblas> obce. Z těchto důvodů je obce
dle svých možnos? podporují a vytváří zázemí pro jejich činnost.

V oblas5 podpory činnos5 neziskových organizací a jejich spolupráce lze doporučit násle-
dující ak5vity:

>>>>>> Pravidelné setkávání zástupců neziskového sektoru a obce (1–2 za rok), domluva
vzájemné podpory a sladění termínu akcí.

>>>>>> Rozvoj materiálního zázemí pro pořádání obecních akcí i akcí neziskových organi-
zací (přístřešky, prostory, mobilní stoly apod.). 

>>>>>> Vybudování víceúčelové místnos> pro setkávání občanů v rámci spolků i pro ne-
formální setkávání. 

>>>>>> Vytvoření pravidel pro přidělování finanční podpory neziskovým organizacím
v obci (základní podmínkou pro finanční podporu jednotlivým občanským inicia>-
vám a spolkům je jejich statut v podobě určité právní formy). 

>>>>>> Pravidelné hodnocení činnos> spolků z hlediska jejich přínosu pro život v obci.
Průběžná diskuze nad otázkami směřování činnos> spolků, zaměření jejich akcí,
zapojení občanů do spolkové činnos>. 
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>>>>>> Pravidelné vytváření ročního plánu akcí pořádaných jednotlivými spolky; plán
akcí bude jedním z podkladů pro rozhodování obce (příp. podnikatelů) o finanční
podpoře neziskových organizací. 

>>>>>> Iniciace diskuze o podpoře neziskových ak>vit v obci ze strany podnikatelů a po-
řádání společných akcí podnikatelů a neziskových organizací.

Podnikatelské subjekty a jejich efek>vní fungování je základem rozvoje každého regionu, ve
kterém žijí lidé bez ohledu na jeho charakter. Jejich nejdůležitější úloha spočívá v tvorbě
pracovních příležitos? pro místní občany a finančního kapitálu (bohatství) v území. V men-
ších obcích, resp. ve venkovských oblastech spíše převládají podniky s menším počtem za-
městnanců (kategorie drobných, malých a středních podniků do 250 zaměstnanců), než je
tomu v oblastech městských. Důvodem je nedostatek vhodných pracovních sil, horší do-
pravní dostupnost, a ?m pádem i zvýšení nákladů na provoz.

Vznik nových podnikatelských subjektů závisí zejména na poloze obce (dopravní dostup-
nost trhů, pracovních sil, cenová hladina), na volbě oboru podnikání (rozvíjející se obory,
originalita podnikatelského záměru) a na kulturním a sociálním prostředí (vztah osob a spo-
lečnos> k podnikání).

Podní>t příchod podnikatelského subjektu do obce je možné nabídkou vhodné zasíťované
plochy, kvalitní infrastrukturou v obci a dostatkem kvalifikovaných pracovních sil v obci či
v blízkém okolí. Obce jsou obvykle schopny zajis>t vhodné pozemky k podnikání. V sou-
časné době je pro obce problém spíše sehnat vhodné podnikatele než připravit vhodné plo-
chy pro podnikání, a tak velká část objektů pro podnikání je v současné době nevyužitá. 

Obec se může zapojit do následujících ak5vit podporujících podnikatele:

>>>>>> spolupráce s hospodářskou komorou, agrární komorou a případnými dalšími sub-
jekty v oblas> informační a metodické pomoci pro malé a drobné podnikatele,

>>>>>> zpřístupnění relevantních informačních a metodických materiálů pro podnika-
tele,

>>>>>> získávání pravidelné zpětné vazby o potřebách podnikatelů,
>>>>>> uplatnění místních podnikatelů při zajišťování chodu obce a při obecních rozvojo-

vých projektech,
>>>>>> realizace společných ak>vit obce a podnikatelů,
>>>>>> zveřejnění aktuálních a podrobnějších informací o podnikatelích působících

v obci a o jejich nabídce na internetových stránkách obce.
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Pro rozvoj obcí jsou důležité vztahy mezi obcí a podnikateli, stejně tak jejich spolupráce
s Hospodářskou/Agrární komorou či jinými zájmovými podnikatelskými ins>tucemi. 

V mnoha obcích podnikatelé finančně podporují kulturní, sportovní i jiné akce pořádané
obcemi. V necelé polovině obcí se podnikatelé také podílí na některých ak>vitách obce,
jako např. spolupráce v rámci místní akční skupiny, zimní údržba silnic, oprava objektů
apod., ve více než 10 % realizují podnikatelé s obcemi společné projekty. 

Vedení obce by mělo stávající podnikatele informovat o aktuálním dění v obci, „vtahovat“
je do plánování rozvoje obce a vytvářet podnikatelům stále stabilní zázemí. Spolupráce
obce s podnikateli může být přínosná pro obě strany a současně i pro celkový rozvoj obce
a zvýšení kvality života. Úzká spolupráce obcí a podnikatelů v malých obcích či periferních
oblastech je často jedinou cestou, jak zajis>t dostupnost základních služeb. 

2.3 Podpora zapojení občanů do rozvoje obce

Důležitým tématem rozvoje obce je zapojení občanů. Vedle zajištění základních hmotných
podmínek pro život v obci a veřejných služeb by měla vytvářet zázemí pro ak>vní spolupo-
dílení se občanů na dění v obcí, prostor pro realizaci zájmů. Obec pro své řízení nezbytně
potřebuje přímou vazbu od občanů a měla by podněcovat diskuzi o rozvoji obce.

Pro zvýšení zapojení občanů do života obce můžeme uvést následující konkrétní doporu-
čení:

>>>>>> Zavedení pravidelných veřejných setkání k rozvoji obce (zhodnocení ak>vit v mi-
nulém roce a shromáždění námětů na další rok, domluva na zapojení občanů
a organizací).

>>>>>> Vytvoření způsobu zapojení občanů do péče o prostředí obce – pořádek, stav ve-
řejných prostranství, péče o veřejnou zeleň, zkrášlení obce uměleckými a řemesl-
nými předměty – nejlépe vytvořenými místními občany.

>>>>>> Posílení vztahu občanů k obci: pořádání soutěží o nejhezčí prostor před domem,
o nejhezčí ulici, zahrádku, tvorba předmětů zkrášlujících obec.

>>>>>> Pořádání sportovních akcí otevřených veřejnos>.
>>>>>> Účast obce v soutěži Vesnice roku a cílená snaha všech občanů o co nejlepší vý-

sledek.
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Velmi účinným způsobem, jak vtáhnout občany do dění, je zapojení dě? navštěvujících zá-
kladní či mateřskou školu. Dě> mohou v rámci výuky zachy>t v kresbách své vnímání pro-
středí obce (kresby na téma „co se mi v naší obci nejvíce líbí, co se mi nelíbí“) a představy
o budoucnos> obce („jak bude naše obec vypadat, až budu velký/á“ apod.).

Jedním ze základních předpokladů občanské par>cipace na veřejném dění a tak i občanské
společnos> je informovanost občanů. 

Základními možnostmi informování občanů jsou:

>>>>>> obecním rozhlasem – opera>vní informace;
>>>>>> prostřednictvím internetu – od drobných zpráv po detailní informace k rozvojo-

vému dění obce;
>>>>>> prostřednictvím kabelové televize,
>>>>>> prostřednictvím obecního zpravodaje,
>>>>>> na úřední desce, na plakátovacích plochách.

Nejformálnějším a nejkomplexnějším informačním nástrojem by měl být obecní zpravodaj
(v >štěné i v elektronické podobě), kde by měl být prostor pro přiblížení aktuálního dění
v obci a různých rozvojových témat.

Kvalitní obecní zpravodaj by měl obsahovat:

>>>>>> Informace o činnos> zastupitelstva (vedle formálního zachycení bodů by mohly
být vybrané body rozvedeny po věcné stránce, tj. např. zdůvodněny)

>>>>>> Informace o hlavních rozvojových tématech („co aktuálně hýbe obcí“) včetně ko-
mentářů představitelů obce, občanů či dalších aktérů (na přípravě se mohou po-
dílet jednotlivé výbory).

>>>>>> Odborné komentáře k záležitostem fungování a rozvoje obce.
>>>>>> Informace z oblas> veřejné správy důležité pro občany (např. záležitos> dokladů,

nových služeb).
>>>>>> Informace o připravovaných akcích.
>>>>>> Názory občanů, polemiky.
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Z dalších věcí, které mohou být součás? obsahu lze zmínit informace o podnikatelích a na-
bídce služeb, stručné informace o uskutečněných akcích (nesmí být publikovány s velkým
zpožděním), fakta z historie obce apod. Oživením mohou být fotosoutěže na různá témata,
literární soutěže se vztahem k obci, ankety týkající se témat svázaných s obcí; tyto ak>vity
mohou výrazně přispět ke zlepšení vztahu občanů ke své obci.

Předpoklady pravidelného vydávání a udržení kvality obecního zpravodaje je určení zodpo-
vědných osob (šéfredaktor, grafik/sazeč, osoby odpovědné za jednotlivé rubriky), systém
tvorby včetně harmonogramu a dosažení zapojení občanů.



Spolupráce
obcí
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3.1 Východiska spolupráce

Spolupráce je součinnost určitého množství subjektů při dosahování určitého cíle. Na
obecní úrovni existuje velmi různorodá mozaika forem spolupráce, překrývání členství, ob-
vykle panuje nesystémový přístup obcí. Malé obce a podnikatelské subjekty mohou svou
vzájemnou spoluprací podstatně ovlivňovat op>mální rozvoj a zvyšování životní úrovně
a kvality života, včetně výrazného přispění k řešení eventuálních sociálních problémů obce.
Příčiny spolupráce:

>>>>>> Společné vize a cíle, sdílení zájmů.
>>>>>> Úspory v organizační i ekonomické oblas>.
>>>>>> Využívání synergického efektu.

Mezi významné faktory ovlivňující úspěšný rozvoj a spolupráci obcí či podnikatelů patří ze-
jména:

>>>>>> Komunikace.
>>>>>> Mo>vace spolupracujících subjektů – reálná možnost dosažení cílů.
>>>>>> Váha při vyjednávání (vnímání problémů jednotlivých subjektů může být roz-

dílné).
>>>>>> Počet a charakter subjektů.
>>>>>> Forma spolupráce – musí odpovídat potřebám.
>>>>>> Ochota spolupracovat a schopnos> zapojených osob.
>>>>>> Účel, charakter a náplň činnos>.
>>>>>> Způsob financování (ve vztahu k činnos>).
>>>>>> Způsob dospívání k rozhodnu? („konsenzu“).
>>>>>> Časové rozložení nákladů a výnosů (po „čerpání výhod“ může dojít k oslabení

spolupráce).

Nevyjasnění > hrozba nefunkčnos> a ochabnu? spolupráce
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Podle zákona 128/2000 Sb., o obcích, mají obce možnost spolupracovat s podnikateli ze-
jména při výkonu samostatné působnos>. Tato spolupráce má především charakter úče-
lový, spočívající ve spojení sil s dalším subjektem s cílem zabezpečit nějaké potřeby či splnit
úkoly svěřené obci ze zákona v rámci samostatné působnos>. Obce v samostatné působ-
nos> (§ 84, 85 a 102 zákona o obcích) ve svém územním obvodu pečují v souladu s mí-
stními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb
svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany zdraví, dopravy
a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany
veřejného pořádku.

Podle § 14 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, obec ve své samo-
statné působnos> spolupracuje s krajem, na jehož území se nachází, při přípravě a realizaci
programu územního rozvoje kraje. Dále může podporovat rozvoj podnikatelských ak>vit
potřebných pro rozvoj regionu, například formou technické a inves>ční přípravy pro inves-
tory. Při zajišťování rozvojových programů společných více obcím může obec sdružovat své
prostředky se sousedními obcemi a dalšími právnickými osobami.

Faktory efek5vity spolupráce

Vhodná forma 
spolupráce

Struktura
spolupráce

Způsob
financování

Kvalifikovaný
aparát

Množství
subjektů

Způsoby
řízení

Způsoby
komunikace

Procesy
rozhodování

>>>>>>Spolupráce obcí

Legisla>vní pravidla
Správní prostředí

Ekonomický systém
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Transparentní rozvíjení dlouhodobé spolupráce a oboustranné úspory však může být někdy
značně ob?žné. Každý ze subjektů má to>ž svá specifika. Specifiky v postavení obcí jsou na-
příklad:

>>>>>> obecné předpoklady pro účast v rozvoji regionů (kompetence ze zákona, velikost,
poloha);

>>>>>> manažerské pozice: starosta, tajemník;
>>>>>> konflikt rolí: kompetence v samostatné působnos> (samospráva) a v přenesené

působnos> (výkon státní správy).

Hlavní zásady pro dobrou spolupráci, resp. v obecné rovině pro veškeré rozvojové úsilí obcí,
můžeme shrnout do následujících bodů:

>>>>>> Čím více se do spolupráce dá, ?m více přináší.
>>>>>> Formalizovaná spolupráce není nezbytnos? a ne ve všech oblastech je účelné

a účinné spolupracovat.
>>>>>> Spolupráce se týká lidí a vztahů mezi nimi.
>>>>>> Důležitý je zdravý realismus a současně ochota a odvaha usilovat o dosažení vel-

kých cílů.
>>>>>> Spolupráce je dlouhá cesta složená z malých kroků.

3.2 Možnos> regionální spolupráce

Možnos? spolupráce různorodých aktérů na regionální úrovni je velké množství. Po po-
třeby této publikace a cílové skupiny čtenářů je text zaměřen na typ spolupráce, ve které
vždy figuruje obec jako hlavní účastník rozvoje. 

Obec se může za účelem posílení své pozice, rozvoje určitých témat či získání informací
a metodické podpory apod. zapojit do různých více či méně formalizovaných uskupení spo-
lupráce. Každé z těchto uskupení má svůj přínos, pro jeho dosažení ovšem klade na obec
nároky. Je proto potřebné zvážit, kde a jak se má obec ve vnějším prostředí angažovat.

Spolupráce obcí se realizuje řadou konkrétních forem spolupráce, jejichž škála je velmi ši-
roká. Formy spolupráce představují konkrétní právní a organizační podobu systému spolu-
práce, zásadní je však vztah ke konkrétnímu účelu. Můžeme je členit podle řady hledisek,
z nichž nejvhodnější je kombinace členění podle území a spolupracujících subjektů. 
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Systém spolupráce obcí mezi sebou je upraven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, z něhož
je zřejmé, že mohou spolupracovat pouze při výkonu samostatné působnos>. Konkrétně
mohou uzavřít smlouvu ke splnění konkrétního úkolu, vytvořit dobrovolný svazek obcí,
nebo založit právnickou osobu (obchodní společnost, družstvo apod.).

Obecnějším členěním forem spolupráce je přiřazení jednotlivých specifických forem spolu-
práce formám právním. Základním rozlišovacím hlediskem z pohledu zákona jsou zúčast-
něné subjekty. Je tak rozlišena spolupráce výhradně meziobecní a spolupráce jiných
fyzických a právnických osob (tedy i obcí). Vztahy mezi konkrétními formami spolupráce
a právními formami spolupráce shrnuje příloha č. 2.

Formy spolupráce obcí

Zahraničí Česká republika

Partnerské obce

<<<<      >>>>

<<<<      >>>>

<<      >>

>> >>

>>

Přeshraniční 
impulzní centrum

Euroregion

Svaz měst a obcí ČR
Sdružení místních samospráv

Místní akční skupina
Zájmové sdružení právnických osob

Dobrovolný svazek obcí

Založení společné 
právnické osoby

Smlouva ke splnění 
konkrétního úkolu

Public-Private-
Partnership (PPP)

Obce
Obce
Podnikatelé
Neziskové organizace
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V současnos> ale nejsou v prak>ckém fungování obcí všechny formy spolupráce využívány
se stejnou intenzitou. Ta je ovlivněna zejména hlavním tématem jejich spolupráce. V po-
sledních letech se regionální spolupráce zaměřuje na všeobecný regionální rozvoj zejména
venkovských oblas?, rozvoj cestovního ruchu a výměnu informací a zkušenos? se zahrani-
čím. Za ?mto účelem jsou obcemi nejvíce využívány formy spolupráce: svazek obcí, místní
akční skupina, organizace cestovního ruchu a partnerské město či obec.

Svazky obcí začaly původně vznikat za účelem vybudování vybraného typu technické infra-
struktury (plyn, vodovod, kanalizace…). Postupem času, jak byla tato infrastruktura budo-
vána, ale začaly vznikat svazky obcí za účelem všeobecného rozvoje svého území. Svazky
obcí obvykle vznikají pro územně ucelenou oblast, vymezenou přirozenými přírodními,
technickými nebo historickými hranicemi a dalšími důležitými pojícími prvky. Vyskytují se
však i svazky sdružené bez principu územní celistvos> a zaměřující se na rozvoj určitých
společných záměrů (např. svazek obcí Cyklostezka Brno – Vídeň). Členy svazků se mohou
stát pouze obce, nikoliv jiné subjekty. Spolupracovat mohou jen na činnostech v samo-
statné působnos>. 

Efek>vnějšího zapojení subjektů podnikatelské a neziskové sféry do spolupráce při rozvoji
venkova využívají obce prostřednictvím místních akčních skupin (MAS), v nichž mohou být
sdruženy jak obce, tak celé svazky obcí při dodržení vymezených pravidel. Hlavním smyslem
MAS je rozvinout vnitřní rozvojový potenciál venkovského území pomocí metody Leader,
která je založena právě na principu partnerství. Výhodou MAS je možnost jejich financování
z evropských prostředků v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013. Informace
o MAS jsou dostupné na leader.isu.cz.

Pokud se obce snaží prioritně rozvíjet cestovní ruch, mohou se kromě výše zmíněných
forem spolupráce také stát členem organizace cestovního ruchu. Do této organizace se
může zapojit jak samostatně, tak také v rámci některé z forem spolupráce (např. prostřed-
nictvím svazku obcí). V rámci jednotlivých obcí také vznikají tzv. místní sdružení cestovního
ruchu, která soustřeďují subjekty cestovního ruchu v dané lokalitě a rozvíjí lokální partner-
ství. Tato sdružení mohou účinně podpořit fungování cestovního ruchu v dané oblas>
a mohou se stát výrazným partnerem v rámci spolupráce i s ostatními organizacemi cestov-
ního ruchu regionální, krajské ale i národní úrovně.

Většina měst a řada obcí v ČR také spolupracuje s partnerskými městy a obcemi v některém
z evropských států, přitom není výjimkou spolupráce i s více městy či obcemi. V rámci part-
nerských obcí se uplatňují nejčastěji ak>vity zaměřené na výměnu informací a zkušenos?
z oblas> fungování veřejné správy nebo realizace rozvojových projektů. 
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3.3 Fungování svazku obcí

Dobrovolný svazek obcí je nejrozšířenější formou meziobecní spolupráce. Vychází ze zá-
kona o obcích, má postavení územního samosprávného celku. Členy svazku mohou být
pouze obce. Ty v rámci svazku mohou spolupracovat pouze v činnostech spadajících do sa-
mostatné působnos>. Zákon o obcích uvádí v § 50 hlavní typy činnos?, jimž se svazky
mohou věnovat:

Svazek obcí

Fungování svazku obcí

Veřejné služby
školství

zdravotnictví 
sociální péče

kultura 
požární ochrana
veřejný pořádek

péče o zvířata

Správa majetku obcí
komunikace

lesy
domovní a bytový fond

sportovní a kulturní 
zařízení

další zařízení spravovaná
obcemi

Cestovní ruch
marke>ng
produkty

Dopravní obslužnost
veřejná doprava

Vzhled obce
čistota obce

veřejná zeleň
veřejné osvětlení
ochrana ovzduší

Těžba nerostných 
surovin

lomy
pískovny

zařízení k těžbě 
a úpravě surovin

Technická infrastruktura
vodovod

kanalizace
odpady

>>>>>>

>>>>>>
>>>>>>

>>>>
>>

>>>>
>>

>>>>
>>
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Jde pouze o informa>vní výčet. Spektrum činnos?, jimž se svazky mohou věnovat, je ome-
zeno pouze rozsahem samostatné působnos> obcí. 

Podle struktury vykonávaných činnos? lze rozlišit svazky monotema>cké a komplexní. Mo-
notema>cké svazky jsou nejčastěji založeny za účelem vybudování či provozování technické
infrastruktury nebo rozvoje cestovního ruchu. Komplexní svazky fungují za účelem celko-
vého rozvoje svého území, čímž mohou efek>vně napomoci zlepšení situace v různých ob-
lastech života svazku. 

Je však potřeba, aby činnost svazku obcí nebyla pouze souborem nahodilých ak>vit, ale re-
spektovala určitý dlouhodobý výhled. Tyto dlouhodobé výhledy dalšího směřování svazků
obcí jsou zakotveny ve strategických dokumentech (nejčastěji pojmenovaných jako „Strate-
gie rozvoje svazku …“). 

Rozvojová strategie, resp. program je klíčovým nástrojem řízení a rozvoje svazku obcí. Její
význam spočívá zejména v:

>>>>>> koordinaci rozvojových ak>vit na území více obcí (čímž navazuje na strategii
obce), 

>>>>>> sdružování vlastních finančních prostředků, 
>>>>>> efek>vním získávání vnějších zdrojů (dotací),
>>>>>> vytvoření podkladu pro navázání spolupráce s aktéry (zejména soukromou sfé-

rou) na území svazku i jinde.

Strategický dokument je rámcem pro uplatnění dalších rozvojových nástrojů. Na stránkách
Ústavu územní rozvoje (www.uur.cz) je k dispozici metodická příručka k jeho tvorbě.
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Činnost svazků obcí může být financována několika způsoby:

>>>>>> příspěvek na obyvatele – obvykle pouze malý podíl rozpočtu svazku, většinou fi-
nancování provozu svazku;

>>>>>> financování společných projektů dle míry zapojení obcí, resp. dle efektů – ob-
vykle projekty vybrané skupiny obcí (např. ČOV, kanalizace – dle skutečných ná-
kladů, cyklostezky dle km na území obce apod.);

>>>>>> financování celosvazkových projektů – buďto rovný příspěvek obcí (u projektů
s rovným dopadem, např. značení, informační tabule, propagace), nebo příspě-
vek dle velikos> obce. 

Úspěšnost fungování svazků obcí obvykle velmi zvyšuje osoba manažera svazku. Zřízení po-
zice manažera je sice finančně náročné, ale přináší značné výhody. 

Od myšlenky k realizaci - Op5mální proces přípravy projektů svazků obcí

Rozvojová
koncepce

Zpracování projektu

Získání dotačních pro-
středků - začátek realizace

Rozvojový fond
Manažer svazku

>>>>>> >>>>>>
Plán společných ak>vit

(projektů)

Vhodně nastavené 
procesy fungování 

svazků obcí

Finanční rozvaha
Potřeba vnějších zdrojů

Možnost získat 
dotační prostředky

>>>>>>>>>>>>

<<<<    >>>>

>>>>>>
>>>>>>

>>>>>>
>>>>>>

>>>>>>
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Schopný manažer významnou měrou přispívá k realizaci rozvojových ak>vit – jak fyzicky
(zajištěním finančních prostředků a koordinací realizace projektu), tak také vytvořením pří-
hodného prostředí pro spolupráci (sladěním zájmů obcí, diploma>ckým řešením neshod
apod.). Kromě toho může manažer např. také vykonávat administra>vu spojenou s chodem
svazku a s jednáním jeho orgánů. Jeho klíčovou vlastnos? by měla být ak>vita, s níž povzbu-
zuje obce k realizaci společných projektů a vyhledává možnos> financování těchto záměrů. 

Plat manažera může být zčás> hrazen ze sdružených prostředků svazku, další část může být
získávána v rámci realizovaných projektů. Přitom je vhodné, pokud je manažer finančně
mo>vován na zajištění maximálního objemu dotačních prostředků.

Jednoznačnými ekonomickými efekty spolupráce obcí mohou být zejména:

>>>>>> úspory nákladů při společně vykonávaných činnostech či při společné správě ma-
jetku,

>>>>>> úspora nákladů při společném postupu k dodavatelům zboží a služeb (zde lze
uvést např. Energe>cké sdružení obcí jižní Moravy, které takto působí v oblas>
energe>ky),

>>>>>> kumulace finančních prostředků a společná realizace projektů (dosažení synergic-
kých efektů) – zřízení společného rozvojového fondu umožňujícího větší flexibi-
litu a rychlé financování při přípravě a v počátečních fázích projektů apod.

Snaha o spolupráci obcí v rámci svazku může narážet na určité překážky, které spolupráci
komplikují. Hlavní bariérou bývá konflikt mezi zájmy jednotlivých obcí a svazku jako celku,
kdy jsou obcemi zamítány ak>vity, jež nemají pro danou obec přímý efekt (přestože pro
svazek nebo jeho část jsou přínosné). Dalším problémem je, pokud svazek slouží jen jako
rámec pro individuální rozvojové ak>vity obcí a nerealizují se projekty s širším územním do-
padem. Mo>vem obcí pro vstup do svazku by měla být snaha o rozvoj území, a nikoliv jen
vidina zisku finančních prostředků (dotací), jak se v některých případech děje. 

Problema>ku vývoje spolupráce obcí na mikroregionální úrovni dlouhodobě sleduje Ústav
územního rozvoje. Na stránkách www.uur.cz jsou k dispozici výstupy monitoringu a on-line
systém evidence.
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Fungování svazku mohou nega>vně ovlivnit také vazby mezi subjekty. Jde jak o vztahy mezi
obcemi (nedůvěra jednotlivých členů svazku, převažující pocity konkurence namísto part-
nerství a spolupráce), tak i o vztahy obcí a místních podnikatelů (obava z porušení zákona
o veřejných zakázkách, vzájemná nedůvěra apod.). Přitom právě svazky obcí – jako subjekty
vzniklé dobrovolně z inicia>vy obcí – by měly být na dobrých vzájemných vztazích do
značné míry založeny. 

Kvalitu fungování svazků obcí a jejich schopnost realizovat společné projekty 
lze podpořit některými systémovými opatřeními

Svazek obcí

Plánovat 
na obecní úrovni
i na úrovni svazku

Najít schopného
manažera

Zřídit
rozvojový fond

Vhodně 
nastavit procesy

uvnitř i vně svazku

Delegovat 
na svazek vhodné úkoly

>>>>>>
>>>>>>

>>>>
>>

>>>>
>>
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Závěr

Základem úspěšného rozvoje obce je promyšlený a důsledný postup při realizaci rozvojo-
vých ak>vit. 

Klíčovými předpoklady účinného a efek>vního rozvoje obce jsou:

>>>>>> kvalitní plánování (krátkodobé i dlouhodobé),
>>>>>> vytvoření dobrého týmu,
>>>>>> vtažení co největšího množství subjektů do uskutečňování rozvojových ak>vit,
>>>>>> správné využívání informací.

Pro detailnější informace odkazuje autorský tým na následující publikace:

Binek, J., Svobodová, H., Holeček, J., Chabičovská, K., Přibylíková, A., Galvasová, I.: Synergie
ve venkovském prostoru – Přístupy k řešení rozvojových problémů venkova. 1. vyd. Brno:
GaREP Publishing, 2009. 98 s. ISBN 978-80-904308-0-8.

Galvasová, I., Binek, J., Chabičovská, K., Holeček, J., Halásek, D.: Spolupráce obcí jako faktor
rozvoje. Brno: Georgetown, 2007. 140 s. ISBN 80-251-20-9.

Holeček, J., Binek, J., Galvasová, I., Chabičovská, K., Svobodová, H.: Obec a její rozvoj v šir-
ších souvislostech. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2009. 74 s. ISBN 978-80-904308-2-2.
Binek, J. a kol.: Venkovský prostor a jeho oživení. Brno: Georgetown, 2006, 140 s. ISBN 80-
251-19-5.

Galvasová, I., Binek, J., Holeček, J., Chabičovská, K., Svobodová, H.: Synergie ve venkovském
prostoru – Aktéři a nástroje rozvoje venkova. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2009. 98
s. ISBN 978-80-904308-0-8.

Chabičovská, K., Galvasová, I., Binek, J., Holeček, J., Přibylíková, A.: Rozvojový interak,vní
audit – Přístupy k řešení disparit. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2009. 72 s. ISBN 978-80-
904308-0-8.

Většina publikací je dostupná na www.garep.cz
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Přílohy

Příloha 1: Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od 1. 1. 2008 (bez SFDI, poplatků a pokut)

DPH
(celostátní výnos)

69,68 %
SR 3)

21,4 %
obce 2)

8,92 %
kraje 1)

Daň z příjmu fyzických osob 
vybíraná srážkou
(celostátní výnos)

69,68 %
SR 3)

21,4 %
obce 2)

8,92 %
kraje 1)

Daň z příjmu právnických osob
(bez daně placené obcemi a kraji)

69,68 %
SR 3)

21,4 %
obce 2)

8,92 %
kraje 1)

Daň z příjmu právnických osob
z daně placené obcemi a kraji

100 %
daně placené obcí

100 %
daně placené kraji
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Daň z příjmu fyzických osob ze 
samostatně výdělečné činnos5

(celostátní výnos)

10 %
SR 3)

60 %
celostátní výnos

30 %
(dle bydliště)

69,68 %
SR 3)

21,4 %
obce 2)

100 %
obce 5)

8,92 %
kraje 1)

Daň z příjmu fyzických osob 
ze závislé činnos5
(celostátní výnos)

Daň z nemovitos6

8,92 %
kraje 1)

21,4 %
obce 2)

1,5 %
obce 4)

69,18 %
SR 3)

1) Každý kraj se na procentní čás> celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze

č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o RUD, v platném znění
2) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 1. kritéria výměry katastrálních území obce, 2. prostého počtu

obyvatel v obci, 3. násobků postupných přechodů
3) Příjmy státního rozpočtu
4) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci.
5) Výnos daně z nemovitos?; příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází.
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Právní forma Subjekty Norma* Konkrétní formy

Smlouva ke splnění Pouze obce Zákon č.128/2000 Sb., -
konkrétního úkolu o obcích

Smlouva o vytvoření Pouze obce Zákon č.128/2000 Sb., svazky obcí
dobrovolného svazku obcí o obcích

Společná právnická osoba Pouze obce Zákon č. 513/1991 Sb., -
obcí obchodní zákoník

Obchodní společnost* Fyzické Zákon č. 513/1991 Sb., -
i právnické osoby obchodní zákoník

Obecně prospěšná Fyzické Zákon č. 248/1995 Sb., místní akční skupiny
společnost i právnické osoby o obecně prospěšných 

společnostech

Zájmové sdružení Fyzické Zákon č. 40/1964 Sb., euroregiony
právnických osob i právnické osoby občanský zákoník sdružení obcí

místní akční skupiny
Svaz měst a obcí ČR
Národní síť zdravých měst

Smlouva o sdružení Fyzické Zákon č. 40/1964 Sb., euroregiony
i právnické osoby občanský zákoník

Občanské sdružení Fyzické Zákon č. 83/1990 Sb.,  místní akční skupiny
i právnické osoby o sdružování občanů

* vždy ve znění pozdějších předpisů

Příloha 2: Právní formy spolupráce obcí 
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