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v kostce
Základní informace…

partner
Svaz měst a obcí České republiky… 

l SMO ČR je nepolitická organizace se silným mandátem, která 
hájí zájmy měst a obcí v České republice

l nositel nejen projektů, který poskytuje právní informační, 
koordinační, vzdělávací a podpůrný servis svým členům

l respektovaný partner národních i nadnárodních institucí  
a organizací z podnikatelské, akademické i neziskové sféry 

l důvěryhodný informační zdroj zásadní pro obecně platná 
vyjádření samospráv

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobro-
volnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce 
a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlament-
ní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů 
legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se 
kompetencí obcí, a to jak na národní, tak i evropské úrovni. Čin-
nost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů  
a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povin-
ností věnují i obecným problémům samosprávy. 

SMO ČR tak je největší organizace, která hájí zájmy měst a obcí v ČR:
l 2 698 členských měst a obcí, tj. 43,14 % všech samospráv
l 8 307 365 obyvatel, tj. 78,71 % všech občanů 

(pozn.: stav k 11. prosinci 2017)

tradice
Jak to začalo…

SMO ČR má dlouholetou tradici, navazuje na Svaz českých měst, 
který v království Českém vznikl v říjnu 1907. Existuje tak více než 
110 let. Současný SMO ČR byl ustanoven 16. ledna 1990 na usta-
vujícím sjezdu v Praze. 

přehled
Co se udělalo…

Za 27 let novodobé existence Svaz připomínkoval nejméně 5 000 
právních předpisů, uspořádal nejméně 1 045 akcí a jednání, kte-
rých se zúčastnilo nejméně 57 500 lidí. Poskytl tisíce právních rad, 
vydal či zajistil tisíce vzorů smluv a právních dokumentů a více než 
350 časopisů a publikací.  

směr
Hlavní cíle a činnosti…

l prosazovat společné zájmy obcí a měst ČR a vytvářet příznivé 
podmínky k jejich rozvoji

l podílet se na přípravě právních předpisů a dalších opatření, 
které mají dopad na místní samosprávu

l informovat vládu, Parlament i mezinárodní instituce včas  
o tom, jaký dopad mohou mít jimi připravovaná opatření na 
fungování obcí

l posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí
l informovat a vzdělávat zastupitele i pracovníky samospráv
l podílet se na utváření podmínek pro meziobecní spolupráci

úsilí
Dlouhodobé přínosy…

l snižování administrativní zátěže měst a obcí 
l úspora času starostů
l finanční úspora pro obce
l intenzivnější zahraniční a meziobecní spolupráce 
l zlepšení informovanosti a komunikace starostů
l vzdělaní odborníci v regionech 
l uplatňování společných postupů
l vzájemně sdílené zkušenosti



služby
Svaz pomáhá členským městům a obcím…

CSS
Centra společných služeb…             

l hájení zájmů měst a obcí všech velikostních kategorií
l vliv na podobu legislativy a strategií – Svaz je povinné připo-

mínkové místo 
l bezplatné právní poradenství
l poskytování vzorů smluv a právních dokumentů 
l bezplatné konzultace a poradenství k dotacím
l zapojování do aktivit na národní i mezinárodní úrovni 
l členství v odborných komisích a pracovních skupinách
l vliv na podobu národních a mezinárodních politik – účast na 

jednáních 
l vyjednávání podmínek a konkrétních dotačních titulů
l pomoc při navazování národních i mezinárodních partnerství
l podpora zapojování se do meziobecní a mezinárodní spolu-

práce
l realizace meziobecních a mezinárodních projektů 
l slevy na výrobky a služby včetně vstupů na akce 
l organizace a spolupořádání akcí – Krajská setkání, Právní kon-

ference, Celostátní finanční konference, semináře, workshopy, 
studijní pobyty aj. 

l organizace a spolupořádání soutěží – Nejlepší starosta/pri-
mátor, Knihovna jinak, Škol(k)a jinak, Architekt obci, Obec 
přátelská rodině a seniorům aj.

l informační a komunikační podpora – časopis InS, speciální 
členská sekce webu, komunikace s médii, psaní textů (tiskové 
zprávy, články, rozhovory aj.), elektronický newsletter, publika-
ce, manuály, návody, facebook, průzkumy, analýzy aj.

l poskytování záštit, uzavírání dohod a partnerství 
l Centra společných služeb – sdílený servis malým obcím  

i v souvislosti s GDPR

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobec-
ní spolupráce, zkráceně nazvaný Centra společných služeb (CSS), 
realizuje Svaz měst a obcí ČR od února 2016. Je financován z Ev-
ropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního pro-
gramu Zaměstnanost (OPZ). Má za cíl zvýšit profesionalitu výkonu 
veřejné správy, poskytovat a rozvíjet veřejné služby prostřednic-
tvím sdílení prostředků a kapacit obcí sdružených do dobrovol-
ných svazků obcí (DSO).
V číslech:
l do CSS je zapojeno 83 DSO
l projektové DSO tvoří 1 672 obcí, ve kterých žije 2,1 milionu 

obyvatel 
l všechna CSS dosud obcím poskytla více než 51 tisíc služeb,  

tj. cca 40 služeb měsíčně na 1 CSS:
- 44 % metodická a právní podpora při výkonu veřejné správy 
- 19 % projektové poradenství

(pozn.: stav k říjnu 2017)

usnadnění
GDPR a CSS…             

l pomáhají obcím s revizí spojenou s analýzou existujícího 
prostředí 

l vzdělávají obce 
l provádějí obce jednotlivými úkoly krok za krokem
l mohou účelně, efektivně a hospodárně plnit roli sdíleného 

pověřence pro malé obce aj.

povinnosti
Co čeká města a obce…

GDPR
Ochrana osobních údajů podle Evropy…

V souvislosti s GDPR města a obce mimo jiné musí:
l znát potřebnou legislativu
l upravit vnitřní předpisy, které se týkají osobních údajů
l provést analýzu získávání a zpracování osobních údajů 
l upravit smlouvy se zpracovateli osobních údajů
l zřídit a obsadit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

V přípravné fázi GDPR Svaz měst a obcí ČR doporučuje, aby 
města a obce:
l získala od dodavatelů softwaru provozní dokumentaci
l doplnila smlouvy s dodavateli softwaru o kapitolu GDPR
l dohodla spolupráci dodavatele softwaru s obecním pověřen-

cem pro ochranu osobních údajů 
l vytvořila si či zaktualizovala organizační řád, řád pro provoz 

výpočetní techniky, spisový řád atd.

V  pátek 25. května 2018 nabude účinnosti tzv. GDPR, tedy ev-
ropské nařízení o  ochraně osobních údajů. Celý název složitého 
předpisu, jehož výklad není ustálen ani v  Evropské komisi a  jde 
o nejdynamičtěji se rozvíjející oblast evropského práva, je „Naříze-
ní Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném po-
hybu těchto údajů“. Významně přísnější legislativa, kdy v případě, 
že se nedodrží, hrozí vysoké sankce, se dotkne celé veřejné správy. 
Vznikla proto, že podle názoru 80 % lidí nejsou v  Evropě dosta-
tečně chráněny osobní údaje, což souvisí s rozvojem moderních 
technologií. 

změny
Pravidla se mění…

GDPR, které se týká všech orgánů veřejné moci, mimo jiné zave-
de tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů a změní všechny 
vnitřní předpisy, které se týkají nakládání s osobními údaji. Mezi 
orgány veřejné moci, kterých se nové povinnosti týkají, patří kro-
mě obcí také všechny mateřské, základní i střední školy. Pověřence 
ale budou muset mít například i nemocnice, a to s ohledem na 
charakter údajů, kterými disponují. Náklady na zavedení GDPR 
Svaz měst a obcí ČR odhaduje na cca šest set milionů korun, pro-
vozní až na jednu miliardu korun ročně.

pomoc
GDPR a SMO ČR…

Svaz měst a obcí ČR městům a obcím s GDPR pomáhá zdarma 
jak prostřednictvím pobočného spolku, tak Center společných 
služeb. Proto:
l pořádá semináře a školení – tři akce v roce 2017, 11. 1. 2018 

seminář v Brně aj.
l na GDPR zaměří Právní konferenci – 26.–27. 4. 2018 v Brně 
l jedná s resorty a dalšími organizacemi (Ministerstvo vnitra,  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Úřad pro ochra-
nu osobních údajů aj.)

l připomínkuje metodiku a doporučení ministerstev a dalších 
orgánů veřejné moci

l průběžně se vyjadřuje k dalším dokumentům, manuálům aj.
l poskytuje aktuální informace, vzorové dokumenty, šablony, 

návody apod. 
l pomáhá se zajištěním analýzy rizik
l usiluje o změnu v sankcích 
l vydal doporučení své odborné komise pro informatiku  

(KISMO) s názvem „Co mohou obce udělat pro GDPR už nyní“
l zřídil speciální sekci o GDPR na webu www.smocr.cz
l připravuje obce na GDPR i v rámci svazového projektu Centra 

společných služeb (CSS)
l CSS budou moci pro dobrovolné svazky obcí v rámci projektu 

poskytovat služby sdíleného pověřence pro ochranu osobních 
údajů aj. 


