
 
 

Analýza přínosů CSS 3 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Novoměstsko 

 

Agenda  

VZDĚLÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ V ROCE 2018 
 

Popis a analýza původního stavu řešené agendy 

Tato Analýza navazuje na Analýzu přínosů č. 2, ve které byla také hodnocena agenda 

vzdělávání zástupců obcí DSO. V roce 2017 bylo pro zástupce obcí zajištěno pouze jedno 

školení, a to na nový Občanský zákoník v praxi z pohledu obcí. Naproti tomu v roce 2018 jsme 

takových školení zajistili celkem 3. Nově také ve spolupráci s CSS Bystřicko a CSS Velké 

Dářko. Navýšení počtu školení je dáno zvýšenou poptávkou od starostů, místostarostů a účetní 

obcí, kteří se chtějí ve své funkci dále vzdělávat. 

Na pravidelných setkání zástupců obcí Mikroregionu Novoměstsko bývají zmíněny pouze 

základní informace týkající se fungování obcí. Tyto informace vždy předávají zaměstnanci 

MěÚ Nové Město na Moravě, příslušného odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo 

příslušného ministerstva. K podrobnému vysvětlení dané problematiky zde nebývá prostor a 

informace jsou pouze orientační.  

 

První školení bylo na téma Novela Občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. se zaměřením na 

obce. CSS zajistilo školení ve spolupráci s paní JUDr. Janou Havlíkovou, která obcím předala 

všechny podstatné informace a řešila konkrétní problémy obcí. V rámci spolupráce mezi CSS 

bylo toto školení dostupné nejen pro zástupce obcí DSO Novoměstsko, ale také pro DSO 

Bystřicko. 

Program školení:  

 aplikace novely Občanského zákoníku v rámci činností obcí a měst, 

 aktuální judikatura s dopadem na obce a města, 

 praktické dopady majetkových dispozic obcí a měst, 

 předcházení vzniku pohledávek, vymáhání pohledávek. 

 

Další organizované školení pro starosty DSO bylo na téma Elektronizace ve veřejných 

zakázkách a aktuální legislativa pro obce.  



 
 

Program školení:  

 Elektronizace ve veřejných zakázkách 

 na koho se elektronizace bude vztahovat, 

 elektronizace a veřejné zakázky malého rozsahu, 

 způsoby elektronické komunikace, 

 elektronický nástroj, 

 jak se na elektronizaci připravit, 

 Aktuální legislativa pro obce 

 zákon o střetu zájmů, volební zákony, registr smluv, nakládání s odpady, 

stavební zákon, vodní zákon, zákon o finanční kontrole, zákon o evidenci tržeb, 

zákon o místních poplatcích, školský zákon, sociální bydlení, volební zákon a 

další.  

Školení bylo zajištěno ze strany projektového týmu CSS – lektoři Mgr. Veronika Svobodová a 

Mgr. Marek Chadima a bylo určeno pro starosty obcí DSO Novoměstsko a DSO Bystřicko.  

 

Poslední školení, které se konalo v roce 2018, bylo na téma Kontrolní systém, řízení rizik, 

procesy řídící kontroly a principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, veřejnoprávní 

kontrola (kontrolní řád) a informace o tom, kdo může kontrolovat obec a za jakých 

podmínek. Školení bylo vedeno zástupcem Ministerstva financí České republiky, panem Ing. 

Janem Lokajíčkem. Přítomní obdrželi metodickou pomůcku jako doporučující vzor směrnice o 

nastavení finanční kontroly, vč. pokynů k vyplnění. I v tomto případě bylo školení 

organizováno pro více DSO, konkrétně pro DSO Novoměstsko, DSO Bystřicko a Subregion 

Velké Dářko.  

 

Popis a analýza aktuálního stavu řešené agendy 

Školení na téma Novela Občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. se zaměřením na obce 

CSS Novoměstsko ve spolupráci s paní JUDr. Janou Havlíkovou a CSS Bystřicko připravilo 

školení na téma Novela Občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. se zaměřením na obce. Školení 

se konalo 10. 4. 2018 v 16.00 hod. v budově Kulturního domu Nové Město na Moravě, Tyršova 

1001, velká školící místnost – I. patro. Školení bylo určeno pro starosty a místostarosty obcí, 

účetní a další zastupitele obcí. Délka školení byla cca 2 hodiny + čas strávený na cestě na 



 
 

školení (max. 30 minut/1 cesta). Cena tohoto školení byla celkem 5 000,- Kč a bylo hrazeno 

z rozpočtu Mikroregionu Novoměstsko a Mikroregionu Bystřicko. Při počtu 68 členských obcí 

(30 člsnkých obcí DSO Novoměstsko a 38 členských obcí DSO Bystřicko) vychází poplatek za 

školení na 1 obec 74,- Kč. 

Počet osob z každé obce nebyl omezen. 

 

Podobné školení na toto téma mohou starostové obcí absolvovat např. v Praze dle nabídky 

vzdělávací agentury TSM, spol. s.r.o. Časová náročnost je cca 2 hodiny autem (1 cesta) + čas 

strávený na školení. Dle vzdělávací agentury TSM, spol. s.r.o. se školení uskuteční od 9:00 do 

13:30 hodin. To je celkem 4,5 hodiny na školení a 4 hodiny na cestě. Cena tohoto školení je 

1 800,- Kč/1 osoba.  

Tabulka č. 1: Úspora času a finančních prostředků za vybranou obec 

Téma 

školení  

Bez projektu CSS S projektem CSS Úspora 

Délka 

školení 

v h 

Cena 

za 

školení 

v Kč 

Délka 

cesty 

v h 

Cestovné 

v Kč 

Délka 

školení 

v h 

Cena 

za 

školení 

v Kč 

Délka 

cesty 

v h 

Cestovné 

v Kč 

Čas 

v h 

Finanční 

prostředky 

v Kč 

(školení + 

cestovné) 

Nový 

Občanský 

zákoník 

4,5 1 800 4 1 476 2 74 1 123 5,5 3 079 

* pro výpočet cestovného byla použita obec Daňkovice, cena 1 km cesty je počítána se sazbou 

4,10 Kč/km  

Vzdálenosti:  

 Daňkovice – Nové Město na Moravě – vzdálenost 15 km (30 minut) 

 Daňkovice – Praha – vzdálenost 180 km (2 hodiny) 
 

V tomto případě bylo starostovi ušetřeno 5,5 hodiny času a 3 079,- Kč.  

Při účasti všech 68 zástupců obcí by byly celkové ušetřené náklady 209 372,- Kč. 

 

Školení na téma Elektronizace ve veřejných zakázkách a aktuální legislativa pro obce 

CSS Novoměstsko ve spolupráci s projektovým týmem CSS a CSS Bystřicko připravilo školení 

na téma Elektronizace ve veřejných zakázkách a aktuální legislativa pro obce. Školení se konalo 

12. 7. 2018 v 15.00 hod. v budově MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, zasedací místnost. Školení 

bylo určeno pro starosty a místostarosty obcí, účetní a další zastupitele obcí. Délka školení 



 
 

byla cca 3 hodiny + čas strávený na cestě na školení (max. 30 minut/1 cesta). Školení bylo 

zdarma v rámci projektu CSS, poplatek za školení na 1 obec 0,- Kč. 

Počet osob z každé obce nebyl omezen. 

Podobné školení na toto téma mohou starostové obcí absolvovat např. v Praze dle nabídky 

vzdělávací agentury OTIDEA vzdělávání, s.r.o. Časová náročnost je cca 2 hodiny autem (1 

cesta) + čas strávený na školení. Dle vzdělávací agentury OTIDEA vzdělávání, s.r.o. se školení 

uskuteční od 9:00 do 13:00 hodin. To je celkem 4 hodiny na školení a 4 hodiny na cestě. Cena 

tohoto školení je 3 146,- Kč/1 osoba.  

Tabulka č. 2: Úspora času a finančních prostředků za vybranou obec 

Téma 

školení  

Bez projektu CSS S projektem CSS Úspora 

Délka 

školení 

v h 

Cena 

za 

školení 

v Kč 

Délka 

cesty 

v h 

Cestovné 

v Kč 

Délka 

školení 

v h 

Cena 

za 

školení 

v Kč 

Délka 

cesty 

v h 

Cestovné 

v Kč 

Čas 

v h 

Finanční 

prostředky 

v Kč 

(školení + 

cestovné) 

Elektronizace 

ve veřejných 

zakázkách 

4 3 146 4 1 476 3 0 1 205 4 4 417 

* pro výpočet cestovného byla použita obec Daňkovice, cena 1 km cesty je počítána se sazbou 

4,10 Kč/km  

Vzdálenosti:  

 Daňkovice – Bystřice nad Pernštejnem – vzdálenost 25 km (30 minut) 

 Daňkovice – Praha – vzdálenost 180 km (2 hodiny) 

 

V tomto případě bylo starostovi ušetřeno 4 hodiny času a 4 417,- Kč. 

Při účasti všech 68 zástupců obcí by byly celkové ušetřené náklady 300 356,- Kč. 

 

Školení na téma Kontrolní systém, řízení rizik, procesy řídící kontroly a principy 

hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, veřejnoprávní kontrola (kontrolní řád) a informace 

o tom, kdo může kontrolovat obec a za jakých podmínek 

CSS Novoměstsko ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, CSS Bystřicko a CSS Velké 

Dářko připravilo školení na téma Kontrolní systém, řízení rizik, procesy řídící kontroly a 

principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, veřejnoprávní kontrola (kontrolní řád) a 

informace o tom, kdo může kontrolovat obec a za jakých podmínek. Školení se konalo 6. 9. 

2018 v 10.00 hod. v budově Kulturního domu Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, velká 



 
 

školící místnost – I. patro. Školení bylo určeno pro starosty a místostarosty obcí, účetní a další 

zastupitele obcí. Délka školení byla cca 4 hodiny + čas strávený na cestě na školení (max. 

30 minut/1 cesta). Školení bylo zdarma, poplatek za školení na 1 obec 0,- Kč. 

Počet osob z každé obce nebyl omezen. 

Podobné školení na toto téma mohou starostové obcí absolvovat např. v Praze dle nabídky 

vzdělávací agentury INTEGRA CENTRUM s.r.o. Časová náročnost je cca 2 hodiny autem (1 

cesta) + čas strávený na školení. Dle vzdělávací agentury INTEGRA CENTRUM, s.r.o. se 

školení uskuteční od 9:00 do 14:00 hodin. To je celkem 5 hodin na školení a 4 hodiny na 

cestě. Cena tohoto školení je 2 200,- Kč/1 osoba.  

Tabulka č. 3: Úspora času a finančních prostředků za vybranou obec 

Téma 

školení  

Bez projektu CSS S projektem CSS Úspora 

Délka 

školení 

v h 

Cena 

za 

školení 

v Kč 

Délka 

cesty 

v h 

Cestovné 

v Kč 

Délka 

školení 

v h 

Cena 

za 

školení 

v Kč 

Délka 

cesty 

v h 

Cestovné 

v Kč 

Čas 

v h 

Finanční 

prostředky 

v Kč 

(školení + 

cestovné) 

Kontrolní 

systém 
4 2 200 4 1 476 4 0 1 123 3 3 553 

* pro výpočet cestovného byla použita obec Daňkovice, cena 1 km cesty je počítána se sazbou 

4,10 Kč/km  

Vzdálenosti:  

 Daňkovice – Nové Město na Moravě – vzdálenost 15 km (30 minut) 

 Daňkovice – Praha – vzdálenost 180 km (2 hodiny) 
 

V tomto případě bylo starostovi ušetřeno 3 hodiny času a 3 553,- Kč. 

Při účasti všech 75 zástupců obcí by byly celkové ušetřené náklady 266 475,- Kč. 

 

 

Analýza původního a aktuálního stavu 

Následující tabulka č. 4 ukazuje úsporu času a finančních prostředků za všechna 3 

uskutečněná školení díky projektu CSS. Je počítáno s údaji za obec Daňkovice.  

 

 

 



 
 

Tabulka č. 4: Celková úspora času a finančních prostředků za obec Daňkovice 

Téma 

školení  

Bez projektu CSS S projektem CSS Úspora 

Délka 

školení 

v h 

Cena 

za 

školení 

v Kč 

Délka 

cesty 

v h 

Cestovné 

v Kč 

Délka 

školení 

v h 

Cena 

za 

školení 

v Kč 

Délka 

cesty 

v h 

Cestovné 

v Kč 

Čas 

v h 

Finanční 

prostředky 

v Kč 

(školení + 

cestovné) 

Celkem 

všechna 

školení 

12,5 7 146 12 4 428 9 74 3 451 12,5 11 049 

 

Zajištění školení pro zástupce členských obcí DSO v Novém Městě na Moravě, resp. Bystřici 

nad Pernštejnem v roce 2018 přineslo každé obci úsporu času – 12,5 hodiny a úsporu 

finančních prostředků – 11 049,- Kč. V případě účasti více zástupců z jedné obce by byla úspora 

o to vyšší. Při účasti všech zástupců obcí, pro které byla školení určena, by byly celkové 

ušetřené náklady 776 203,- Kč. 

 

Zhodnocení přínosů CSS v dané agendě 

CSS se snaží zajistit školení vždy v odpoledních hodinách, zejména kvůli neuvolněným 

starostům a místostarostům. V roce 2018 jsme poprvé organizovali školení i pro sousední DSO 

– DSO Bystřicko a Subregion Velké Dářko. Starostové tak mohou diskutovat nad problémy i s 

ostatními starosty, se kterými by se jinak nesetkali. Výměna zkušeností a navázání nových 

kontaktů mezi obcemi jsou velkým přínosem společných skolení. Na školeních pořádanými 

vzdělávacími agenturami není často pro takové diskuze prostor a školení je zaměřeno spíše 

teoreticky. 

Přínos CSS v této agendě se dá vyčíslit náklady na školení vč. cestovného a času, který 

starostové ušetří. V dnešní době, kdy se stále navyšují povinnosti a administrativa na malé obci, 

je úspora času pro starosty velice důležitá. Proto jakékoliv školení zorganizované v jejich 

blízkosti podporují a aktivně se ho účastní, neboť tím je jim ušetřen téměř jeden pracovní den. 

 

Na prosincové členské schůzi DSO vzešel podnět od nově zvolených představitelů obcí na 

zajištění školení a téma Vidimace a legalizace, CZECH POINT, Základní registry, Zákon o 

střetu zájmů. CSS se zapojí do projektu ESO dle požadavku zástupců obcí na jednání členské 

schůze DSO. CSS bude koordinovat a zajišťovat vzdělávání a školení ve spolupráci se SMO 

ČR. 



 
 

Dále je v jednání další školení na novelu Občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. s JUDr. Janou 

Havlíkovou. 


