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Pověřenec osobních údajů pro Královéhradecký kraj  

Sdružení místních samospráv ČR nepřestává pomáhat obcím 

a jejich školským zařízením zvládnout problematiku Obecného 

nařízení (tzv. GDPR), který vešel v platnost 25. května 2018. 

Tým pověřenců osobních údajů, je neustále nápomocen 

zástupcům obcím a škol po celé České republice a aktivně se 

společně snaží i v Královéhradeckém kraji a pracují  

na dosažení souladu s Evropským nařízením.  

SMS služby, již od počátku příprav svého týmu pověřenců, úzce spolupracují s Úřadem pro 
ochranu osobních údajů, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem školství, mládeže                               
a tělovýchovy.  
 
Zásadní diskuze s MV ČR se vedla i o podobě adaptačního zákona. SMS ČR chce nadále vést              
s ÚOOÚ debatu - výklad a aplikace GDPR nesmí být v rozporu s realitou, ochrana soukromí 
ano, ale ne v rozporu se zdravým rozumem! SMSČR rovněž vyjádřilo námitky ve vztahu 
k sankčnímu režimu.   
 
Pokud budete mít jakékoliv dosud nezodpovězené dotazy z oblasti GDPR, neváhejte se na 
mě obracet. Na Vaše otázky se budu společně s týmem SMS služby vždy snažit nalézt 
erudovanou odpověď.    

Bc. Zdeněk Kašpar  
T: +420 777 919 771  

M: kaspar@smscr.cz

 

Pro odlehčení problematiky s GDPR: „Znáš prosím nějakého dobrého experta na GDPR -  

Jasně! Tak to je skvělý a můžeš mi na něj dát prosím telefon? Ne!“ 

 
 

www.smscr.cz facebook.com/smscr.cz 
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Nové zkušenosti krajského manažera SMS KHK  

Ve dnech 6. – 7. 6. 2018 se krajský manažer Bc. Zdeněk Kašpar 

zúčastnil exkurze na Jižní Moravě, kterou pořádal 

Královéhradecký kraj ve spolupráci s CIRI a MAS Hradecký 

venkov. 

Hlavním mottem exkurze bylo sdílení dobré praxe – úspěšné 

projekty, místní spolupráce a regionální produkty. 

V rámci připraveného programu se společně se starosty obcí 

z území MAS Hradecký venkov, zástupci Královéhradeckého kraje 

a CIRI zúčastnil v Pohořelicích představení a prezentace MAS 

Podbrněnsko, kde byly prezentovány úspěšné projekty a příklady 

spolupráce a partnerství v tomto slunečném regionu.  MAS Podbrněnsko byla založena 

v roce 2013, v současnosti má celkem 49 členů z veřejného, neziskového a soukromého 

sektoru a zahrnuje území 35 obcí. Přestože se jedná o celkem „mladou“ MAS, lze ji 

považovat za vzorovou. Jejich strategie 2014 – 2020 obsahuje již 4 oblasti rozvoje: 1/ Škola – 

dítě - rodina – volný čas 2/ Podnikání a zaměstnanost 3/ Venkov, kde se dobře žije  

3/ Infrastruktura a životní prostředí. 

Dalším bodem programu byla beseda s místostarostkou města Mikulov paní Ing. Marií 

Leskovjanovou a ředitelkou Destinační společnosti z.s.p.o. Mikulovsko paní Marcelou 

Koňákovou. Besedou vládlo téma turismus, jeho přínosy pro město a kraj, ale i pojmenování 

problémů a současně přednesení nápadů a návrhů různých možností v rámci jejich řešení.    

Na tomto neformálním inspirativním setkání, se všichni přítomní mohli zapojit do diskuse                       

a vzájemně si předat své zkušenosti z konkrétních příkladů ze „svých“ obcí. 

 

Návštěva Hustopečské mandlárny s.r.o. a představení její výroby originálních produktů 

majitelkou firmy, byla příkladem toho, jak lze využít jedinečnou přírodní raritu, mandloňový 

sad, který zde byl vysázen ve 40. letech 20. st. a v roce 2010 revitalizován prostřednictvím 

evropských dotačních titulů, jako zdroj nápadu pro podnikání a vytvoření originální značky 

regionálního charakteru. 

Program exkurze byl zakončen na bylinkové zahradě 

valtického zámku, která začala postupně vznikat již v roce 

2004. Jedná se o jedinečnou zahradu s více než 300 druhy 

bylin v samotném centru Lednicko – valtického areálu 

zapsaného v UNESCO. V této ukázkové zahradě využívají 

přírodní principy péče. K vidění zde jsou okrasné záhony, na 

kterých lze nalézt inspiraci i pro vlastní zahrádku a děti zde 
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potěší možnost samostatné péče o bylinky. Naučné záhony představují zejména léčivé 

rostliny, ale také byliny afrodiziakální, bylinky mýtů a legend, barvířské rostliny i ty, které je 

možné využít v aromaterapii či v kuchyni. Bylinková akademie zde nabízí celoroční vzdělávání 

v oblasti léčivých rostlin. 

Krajský manažer zhodnotil tuto aktivitu za velice inspirativní a přínosnou. Nejen on, ale 

všichni účastníci nabité zkušenosti a nové nápady jistě brzo uplatní k prospěchu obcí                     

a celému území Královéhradeckého kraje. 

          Radmila Kozáková 

 

POZVÁNKY Z HRADECKA 

Noční prohlídka města s překvapením - Historické centrum města, Hradec Králové  
23. 6. 2018 od 20:00 hodin 28. 7. 2018 od 20:00 hodin 25. 8. 2018 od 20:00 hodin 29. 9. 
2018 od 20:00 hodin  
Akce zaměřená na prohlídku na méně známá hradecká místa.  

 
Divadlo evropských regionů a Open Air Program Hradec Králové - Centrum Hradce Králové  
22. 6. 2018 až 29. 6. 2018  
Více informací najdete: zde    
Hradec Králové se koncem června přemění v český Avignon a bude žít divadlem, hudbou                 
a tancem. Přijeďte nasát pohodovou festivalovou atmosféru.  
   
152. výročí bitvy u Hradce Králové - Bojiště 1866 Chlum u Sadové, Chlum 66, Všestary  
29. 6. 2018 až 1. 7. 2018  
Akce má připomenout tradici, historii, kulturu i způsob života v těchto historicky významných 
časech. Vrcholem akce je pak realizace komponovaných bitevních scén patřícím k nejlepším  
v evropském vnímání těchto počinů.  
Akce Königgrätz 1866 - 2018 je pokračováním tradice vzpomínkových akcí k událostem 

prusko-rakouské války z roku 1866. Jejím účelem je populárně naučnou formou přiblížit 

historické události široké veřejnosti, uctít památku padlých a připomenout, že právě                          

u Hradce Králové v roce 1866 došlo k významnému momentu dějin, který změnil utváření 

vývoje Evropy do dnešní doby.    

            

 
UDÁLOSTI A AKTUALITY Z KRAJE 
 
Vesnicí roku jsou Stěžery 

Vesnicí roku 2018 Královéhradeckého kraje jsou Stěžery. Se Zlatou stuhou získá obec na 
Hradecku jeden milion korun na svůj další rozvoj. Modrou stuhu za společenský život získal 

http://www.openairprogram.cz/
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Žďár nad Metují, Bílou stuhu za činnost mládeže vybojoval Nový Hrádek, Zelenou stuhou za 
péči o zeleň a životní prostředí se pyšní Malé Svatoňovice a Oranžová stuha za spolupráci se 
zemědělským subjektem poputuje do Zlaté Olešnice. Celkové druhé místo obsadilo Strážné, 
na třetí příčce se umístila Malá Úpa. Uděleno bylo také několik cen hejtmana. 

Více informací: zde 

Královéhradecký kraj vyhlásil zvláště chráněným územím přírodní památku Orlici 

Radní Královéhradeckého kraje schválili zřízení přírodní památky Orlice jako zvláště 
chráněného území. Z hlediska ochrany přírody se jedná o nejcennější část evropsky 
významné lokality Orlice a Labe. 

Více informací: zde 

 
Zdravotnictví po roce 2020? Kraj připravuje novou koncepci 

Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila přípravu dokumentu, který naváže na současnou 
koncepci zdravotnictví pro období 2016 až 2020. Kromě demografických východisek 
dokument zpracuje také dostupnost zdravotní péče v kraji i personální vybavenost 
jednotlivých zařízení. 
Více informací: zde 
 
                  
USNESENÍ ze 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 21. 5. 2018:  

Více informací: zde 

 
Program obnovy venkova 2018, příjemci dotace: zde 
Přehled dalších dotačních možností pro domácnosti, obce, začínající podnikatele:zde 
 

 

DAŇOVÁ KALKULAČKA – aktualizovaná 

Výpočet výnosu sdílených daní pro jednotlivé obce podle nejnovějších odhadů a vypočtených 

koeficientů ministerstva financí byl aktualizován koncem roku 2017 v aplikaci Kalkulačka  

RUD: (https://www.smscr.cz/cz/rud-a-danova-kalkulacka/11-danova-kalkulacka). Každá obec 

si tak může zjistit pravděpodobný daňový výnos do svého rozpočtu pro rok 2018.  

 

AKTUALITY ZE SMS ČR 

Jak se stát členem? 

Členství v SMS ČR znamená podporu prosazování spravedlivého financování obcí a měst, 

zavedení demokratických principů fungování samospráv, jednoznačné odmítnutí korupce ve 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/vesnici-roku-jsou-stezery-114651/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kralovehradecky-kraj-vyhlasil-zvlaste-chranenym-uzemim-prirodni-pamatku-orlici--114653/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/zdravotnictvi-po-roce-2020--kraj-pripravuje-novou-koncepci-114670/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/usneseni-2012/usneseni-z-12--zasedani-zastupitelstva-kralovehradeckeho-kraje-112632/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/usneseni-2012/usneseni-z-13--zasedani-zastupitelstva-kralovehradeckeho-kraje-113917/
file:///C:/Users/KATALOG/Downloads/P%25C5%2599%25C3%25ADjemci+18POVU1%20(2).pdf
https://www.skrblik.cz/rodina/dane-a-statni-podpora/dotace/
https://www.smscr.cz/cz/rud-a-danova-kalkulacka/11-danova-kalkulacka
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veřejné správě a samozřejmě oporu v silné a nezávislé organizaci hájící zájmy svých 

právoplatných členů. 

Přihláška a více informací: zde 

Obec přátelská rodině a seniorům 2018 

Vyhlášení nového ročníku soutěže a "Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy 

v oblasti stárnutí na rok 2018" 

Veškeré informace naleznete na webových stránkách MPSV: zde  
 
Sucho v Česku – jak se mu bránit? 

Pozvánka na seminář pod záštitou poslaneckého klubu ODS “Sucho v Česku – jak se mu 

bránit?“ který se uskuteční ve středu 20. června 2018 od 14:00 hodin 

Více informací: zde 

NABÍDKA - WEBINÁŘE 

SMS ČR zve zástupce všech obcí I. typu na další ze série online seminářů v oblasti metodicko  -

právního poradenství.  

 

Termíny: 

15. 6.      Zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zakázky malého rozsahu 
27. 7.        Stavební zákon - územní plánování, územní řízení, stavební řízení  
7. 9.          Orgány obce a jejich pravomoci   
12. 10.              Obec jako zřizovatel právnických osob a její vystupování jako společník 

v obchodních korporacích  
26. 10. Povinnosti obcí I. typu a v oblasti údržby a správy pozemních 

komunikací a v oblasti nakládání s odpady.  
16. 11.   Vybraná správní řízení pro obce I. typu 
7. 12.   Povinnosti obce v oblasti školství a pohřebnictví   
 
Registrace na webinář: https://goo.gl/forms/Dko7gP6HlKuC5xiB2 
Materiály a informace k webinářům najdete na portálu: www.rokvobci.cz.  

 

Soutěž -  Komunální projekt roku 2018 

Soutěž komunálních projektů realizovaných v obcích, městysech, městských částech, 

městských obvodech a městech, za jejichž přípravou, prosazením nebo uskutečněním stály 

osobnosti z řad komunálních politiků. 

Do soutěže se můžete přihlásit sami nebo být kýmkoliv ze zastupitelstva Vaší obce či Vašeho 
města nominováni. Stejně tak případně můžete kohokoliv ze zastupitelstva nominovat                          
i Vy sami. 

https://www.smscr.cz/cz/clenove-sms-cr/43-jak-se-stat-clenem
https://www.mpsv.cz/cs/33448
https://www.smscr.cz/archiv/content_cz/parlament-20-cervna-sucho-v-cesku-a-jak-se-mu-branit-.pdf
https://goo.gl/forms/Dko7gP6HlKuC5xiB2
http://www.rokvobci.cz/
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Z obce či města může být zasláno více přihlášek či nominací různých projektů, přičemž musí 
jít o projekty realizované od 1. 1. 2017 do 10. 7. 2018, kdy je i uzávěrka příjmu 
přihlášek/nominací. 
Více informací: zde 
 

SMS ČR podporuje opatření proti zneužívání dávek na bydlení 

Poznámky k diskusi o dopadech návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.                                                                                      

Více informací: zde 

Jak ulehčit neuvolněným starostům? 

O této otázce se znovu vedla diskuse na půdě Senátu. Zástupkyně  SMS ČR Jana 
Přecechtělová podpořila návrh na návrat příspěvku na penzijní připojištění pro neuvolněné 
starosty: https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/ 
 

SMS ČR odmítá rušení matričních úřadů v menších obcích 

SMS ČR zásadně nesouhlasí se záměrem Ministerstva vnitra ČR zrušit matriční úřady v těch 

obcích, kde je podle názoru ministerstva málo prvozápisů za rok. Situace by se mohla 

dotknout téměř 450 menších obcí. SMS ČR využije všech svých možností, aby násilné redukci 

matričních úřadů zabránilo. 

Více informací: zde 
 

 

VÝHODY A BENEFITY SMS ČR  
 
Aktuální informace, odborné materiály, právní rady a zajímavosti pro Vás zveřejňujeme na 
webových stránkách:  
http://www.smscr.cz/  
http://www.rokvobci.cz/  
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ  
 
 
 
Obce na těchto stránkách mohou využívat:  
Informační zpravodaj SMS ČR https://www.smscr.cz/cz/sluzby/informacni-zpravodaj 
Hlídač termínů starosty http://www.rokvobci.cz/hlidac-terminu/ 
Odborné články k tématům týkajících se veřejné správy http://www.rokvobci.cz/zpravy-
redaktoru/ 
Rukověť starosty http://www.rokvobci.cz/rukovet-starosty/ 
Vzorové dokumenty ke stažení http://www.rokvobci.cz/dokumenty/ 
Právní poradna Roku v obci-odpovědi právníka na již položené dotazy 

http://www.rokvobci.cz/pravni-poradna/ 

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1643-zveme-vas-do-souteze-komunalni-projekt-roku-2018
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1650-sms-cr-podporuje-opatreni-proti-zneuzivani-davek-na-bydleni
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1609-sms-cr-odmita-ruseni-matricnich-uradu-v-mensich-obcich
http://www.smscr.cz/
http://www.rokvobci.cz/
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ
https://www.smscr.cz/cz/sluzby/informacni-zpravodaj
http://www.rokvobci.cz/hlidac-terminu/
http://www.rokvobci.cz/zpravy-redaktoru/
http://www.rokvobci.cz/zpravy-redaktoru/
http://www.rokvobci.cz/rukovet-starosty/
http://www.rokvobci.cz/dokumenty/
http://www.rokvobci.cz/pravni-poradna/
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Členské obce navíc na těchto stránkách mohou využívat:  
Právní poradna https://www.smscr.cz/cz/10-pravni-poradna 
Newsletter - webové aktuality s přehledem aktuálních dotačních titulů z národních                            
a evropských zdrojů https://www.smscr.cz/cz/sluzby/9-newsletter 
 
 
Nocleh v centru Prahy, v místě sídla regionální kanceláře – Národní 41, Praha 1. Členové 
SMS ČR mohou zdarma využít této služby od května 2017. V případě problémů a nejasností 
ohledně přihlašovacích údajů a zajištění noclehu v Praze, kontaktujte organizační manažerku 
Editu Nezvalovou, info@smscr.cz, tel. 577 688 103.  
 

 
 
KONTAKTY NA KRAJSKOU ORGANIZACI SMS ČR KHK  
Předsedkyně: Jana Kuthanová, tel. 724 186 825, ou@horineves.cz  
Místopředseda: Jan Kopelent, tel. 608 339 074, starosta@blesno.org  
Místopředseda: Jiří Krtička, tel. 604 569 525, ou.machov@worldonline.cz  
Člen: Jaroslav Huňat, tel. 499 694 213, starosta@dubenec.cz  
Člen: Bc. Zdeněk Drašnar, tel. 728 581 434, um.starosta@novy-hradek.cz  
Krajský manažer: Bc. Zdeněk Kašpar, tel. 777 919 771, kaspar@smscr.cz  

 

                                                                                            

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 

https://www.smscr.cz/cz/10-pravni-poradna
https://www.smscr.cz/cz/sluzby/9-newsletter
mailto:kaspar@smscr.cz

