
 

 

Dotazník k začlenění DSO do systému výkonu veřejné správy v území 

 

Strategickým cílem realizace Projektu CSS je hlubší rozpracování udržitelného postavení DSO 
a jejich začlenění do systému výkonu veřejné správy v území. S tím souvisí definování 
potřebného legislativního prostředí, respektive návrhy na změny legislativy pro dlouhodobě 
udržitelné a systémové financování DSO (CSS) v území. Proto má Projekt CSS prověřit 
možnost dobrovolného přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné 
správy v samostatné i přenesené působnosti na DSO, stejně tak jako obcemi požadovaného 
poskytování veřejných služeb pro příslušná spádová území. 

Předkládaný Dotazník navazuje výstupy projektu „Podpora meziobecní spolupráce (MOS)“, 
realizovaného Svazem měst a obcí ČR v letech 2013-2016. Odpovědi na otázky pokládané 
v tomto Dotazníku budou sloužit k přípravě návrhů legislativních změn, které by obcím 
usnadnily výkon veřejné správy a současně přinesly občanům spádových obcí kvalitnější 
poskytování veřejných služeb. Návrhy legislativních změn budou zároveň důležitou 
argumentací k přesunu potřebných finančních prostředků na DSO. Tím dojde k naplnění cíle 
pro dlouhodobě udržitelné postavení DSO v systému veřejné správy včetně požadovaného 
systémového financování DSO.      

Základní a nepřekročitelnou podmínkou dotazníkového šetření je princip dobrovolnosti při 
přenosu kompetencí ze strany obcí včetně možnosti zpětného procesu v případě 
nefunkčnosti či neefektivity.  

Dovolujeme si požádat vás, starosty příslušných DSO (CSS), o odpovědnou diskuzi nad 
vznesenými dotazy. Vaše odpovědi očekáváme do 31. prosince 2017. Shromážděné 
odpovědi budou zpracovány projektovým týmem do souhrnného návrhu vámi požadovaných 
legislativních změn. Souhrnný návrh bude poté v souladu s projektovou žádostí předložen 
k diskuzi, posouzení a připomínkování „Celorepublikové komunikační platformě DSO“. 
Platforma zároveň posoudí možné oblasti společného poskytování veřejných služeb. 
Platformě budou také předloženy první varianty propočtů na finanční zajištění společného 
výkonu veřejné správy včetně zajišťování zvolených veřejných služeb. Výsledný návrh 
legislativních změn včetně trvale udržitelného financování DSO vám dáme k dispozici pro 
jednání valných hromad jednotlivých DSO, zapojených do Projektu CSS. 

 


