Protože novel stavebního zákona bylo za poslední dva roky
provedeno celkem pět, přičemž přinejmenším jedna další
se v Poslanecké sněmovně projednává (souvisí se zavedením zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby
a o změně některých zákonů), připravilo ministerstvo pro
úřednickou praxi znění stavebního zákona s vyznačením
změn, které byly provedeny posledními pěti novelami
(tedy zákonem č. 169/2018 Sb., zákonem č. 312/2019 Sb.,
zákonem č. 277/2019 Sb., zákonem č. 47/2020 Sb. a zákonem č. 403/2020 Sb.). Toto znění je dostupné na webových
stránkách MMR, v části Stavební právo, sekci Právo a legislativa, oddílu Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky.

Jedná se o volně stažitelnou publikaci ve formátu pdf. Neprošla jazykovou ani legislativní korekturou, tedy se nejedná o oficiální znění zákona, ale o pomůcku, která má sloužit
zejména pro aplikační praxi
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An amendment to the Building Act came into force at the beginning of 2021, by Roman Vodný & Eva Fialová
Act 403/2020, amending Act 416/2009 on acceleration in construction of transport, water and technical infrastructure,
came into force on 1 January 2021. It contains alterations to 25 different laws, including the Building Act, Rules of Administrative Procedure and the Expropriation Act.

WEBOVÁ APLIKACE
OBCEPRO.CZ POMÁHÁ OBCÍM
SE STRATEGICKÝM PLÁNOVÁNÍM
Martin Kolmistr
Ministerstvo pro místní rozvoj vytvořilo a již sedmým rokem provozuje webovou aplikaci, s jejíž pomocí mohou obce
zpracovávat své programy rozvoje. Součástí aplikace jsou navíc i nástroje usnadňující obcím strategické řízení a hodnocení plnění rozvojových programů. V aplikaci je aktuálně registrováno 1 600 obcí a kompletně zpracováno více než 600
programů rozvoje.
Aplikace byla spuštěna již v lednu 2015, přičemž nejdříve
obsahovala pouze modul pro tvorbu programu rozvoje obce
(dále také PRO) a až následně byla rozšířena o modul věnující se problematice strategického řízení obcí a provádění hodnocení plnění realizovaných rozvojových programů
obcí. Aplikace je průběžně i nadále inovována a vylepšována
tak, aby práce s ní byla pro uživatele co nejvíce komfortní.
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Co aplikace uživatelům nabízí?
V modulu tvorby programu rozvoje obce aplikace provází
uživatele obsahem dokumentu, nabízí mu praktické nápovědy využitelné pro zpracování jednotlivých kapitol, ale také
statistická data potřebná pro socioekonomickou analýzu
obce. Statistická data o jednotlivých obcích jsou soustředěna
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na jednom místě a jsou z nich automaticky tvořeny potřebné
výpočty ukazatelů přehledně uspořádané do tabulek či grafů.
Užitečným nástrojem jsou také šablony a vzory dokumentů
pro plánovací proces, např. vzory dotazníků pro místní šetření či vzory důvodových zpráv pro jednání zastupitelstev.
Modul realizace a hodnocení programu rozvoje obce uživatelům umožňuje vytvářet akční plány, sledovat plnění
vytyčených cílů, opatření a aktivit, následně pak také vytvářet hodnotící zprávy o plnění PRO za zvolené období.
Z aplikace lze rovněž generovat např. podklad pro rozpočet
nebo podklad pro rozpočtový výhled, které obci mohou pomoci s finančním řízením.

obcí je v aplikaci zaregistrováno ze Středočeského kraje
(283), naopak nejméně z Karlovarského kraje (26).
V databázi aplikace je evidováno téměř 1 500 programů
rozvoje; 42 % z nich je kompletně zpracovaných, 25 % dokumentů je v různých fázích rozpracovanosti a zbývajících
33 % dokumentů s přípravou teprve začíná.
Návštěvnost aplikace se v posledním roce pohybovala v průměru nad 1 000 návštěv za měsíc.

Co dalšího můžeme v aplikaci najít?

Uživatelé mohou při zpracování, realizaci a vyhodnocování Na webové stránce aplikace jsou pravidelně zveřejňovány
svých rozvojových dokumentů využívat metodiky (Metodi- zajímavé invence pro obce. Invence jsou zpracovávány
ka tvorby PRO, Metodika strategického řízení rozvoje obce do podoby tzv. karet, přičemž se jedná o praktické výstua Metodika kontroly a hodnocení realizace PRO), z kterých py z výzkumných projektů, příklady dobré praxe obcí či
aplikace vychází a které si z ní lze stáhnout. Rovněž je jim různé tipy a nástroje k efektivnímu řízení obcí. Aktuálně
k dispozici uživatelská příručka, podrobně popisující práci s aplikací. DalRegistrace do aplikace
ším pomocným nástrojem je e-learning,
Jak začít aplikaci aktivně využívat? Nejprve je nutné si z obcepro.cz
který umožňuje zájemcům seznámit se
stáhnout žádost o přístupové údaje, vyplnit ji a odeslat na e-mailovou
podrobněji s procesem tvorby PRO a naadresu v ní uvedenou. Následně uživatel obdrží vygenerované přístupopomáhá jeho úspěšné realizaci. Pro lepvé údaje do datové schránky obce. Po přihlášení do aplikace je možné
ší orientaci v problematice tvorby PRO
ihned začít s tvorbou dokumentu.
v praxi mají noví zájemci také možnost
nahlédnout do již publikovaných dokumentů ostatních obcí. Mimo uvedených podpůrných doku- je takových invencí v aplikaci publikováno již více než 90.
mentů a nástrojů je uživatelům poskytována také metodická Invence lze vyhledávat dle klíčových slov nebo je možné
a technická podpora, a to prostřednictvím online helpdesku, se registrovat k jejich odběru formou newsletteru, který je
příp. e-mailu a telefonu.
automaticky rozesílán na začátku každého měsíce.
V rámci jednoho z upgradů byla aplikace rozšířena tak, aby
si v ní mohly zpracovávat své rozvojové dokumenty nejen
obce, ale i jejich sdružení (mikroregiony, dobrovolné svazky obcí aj.).

Rovněž jsou zde průběžně publikovány praktické metodické
příručky/brožury pro zástupce obcí, které jsou následně distribuovány do území. Většina z nich je zpracovávána v rámci edice „MMR pro obce“, která je každoročně doplňována
o nová, aktuální témata.

Jak je aplikace využívána?
V aplikaci bylo zaregistrováno již 1 600 obcí, přičemž
91 % z nich má do 3 000 obyvatel. Z toho je patrné, že
aplikace je využívána především menšími obcemi. Nejvíce
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ENGLISH ABSTRACT

Obcepro.cz: A web application that helps municipalities to perform strategic planning, by Martin Kolmistr
The Ministry for Regional Development has created a web application that helps municipalities to elaborate development
programmes. In operation for more than six years now, the application includes tools enabling strategic management and
evaluation of the performance of development programmes. The application currently involves 1,600 municipalities, with
more than 600 development programmes completed.
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