
 

  

JUDr. Stanislav  P o l č á k 
předseda, poslanec Evropského parlamentu 

 

   V Praze dne 25. června 2021 

č.j. T089-SMS ČR-2021 

  

Věc:    Adresná a přímá pomoc tornádem postiženým obcím 

  Jednoduše mohou pomoci obce i jejich občané 
 

 

Vážené starostky,  

Vážení starostové,  

Milí členové SMS ČR a přátelé samospráv, 

 

včera jihomoravské obce zasáhla mimořádná živelná pohroma nevídaného rozsahu, 

tornádo doslova zdevastovalo několik obcí. Katastrofa si vyžádala bohužel i lidské životy, 

množství zraněných a obrovské materiální škody. Šokující zpravodajství ze zasaženého 

regionu nám ještě v následujících dnech teprve odhalí míru škod a obětí. V takovéto situaci 

je přímá a adresná pomoc tou nejúčinnější, pokud je rychlá a nebyrokratická.  
 

Právě takovou pomoc SMS ČR připravilo společně s Českou spořitelnou, a.s. pro 

zasažené obce. Jednoduchou a adresnou: 
 

OBEC POMÁHÁ OBCI. POMOCT MOHOU I OBČANÉ 
 

ČTYŘI JEDNODUCHÉ KROKY, JAK RYCHLE POMOCI 
 
 

1. Česká spořitelna, a.s. zřídila se SMS ČR pro každou zasaženou obec transparentní 

účet, spravovaný zcela bez poplatků (seznam níže), kde se bude shromažďovat podpora na 

další obce. Tyto účty bude spravovat SMS ČR a budou postoupeny ihned po ukončení 

programu jedinou smlouvou pohromou zasažené obci (viz bod 4.). Na zbylých třech účtech 

se bude alokovat finanční pomoc pro ty obce, které nebudou tak mediálně viditelné. 
 

2. Obec, která chce pomoci přímo vybrané zasažené obci, může přispět dvojím způsobem 
 

a) poskytnout dar za sebe, tj. za obec (rozhodnutím rady či svého zastupitelstva, do 20 

tis. Kč může sám starosta, kde není zřízena rada obce či odsouhlaseno jinak), 
  

b) vybrat od občanů na základě jednoduché darovací smlouvy finanční příspěvky 

(darovací smlouva je nutná, jinak je proces příspěvků svázán s vyhlášením veřejné 

sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb. a podléhá přísným pravidlům). Můžete tudíž ve 

své obci vyhlásit bez obav tuto formu pomoci zasaženým obcím, ale peníze od občanů 

musíte vybrat darovacími smlouvami! Vzor darovací smlouvy mezi OBCÍ a 

OBČANEM zasíláme (přispět může jakákoli fyzická či právnická osoba).  
 

3. Celkovou částku, kterou takto shromáždí obec na svém účtu, následně poukáže 

nejpozději do 31.8.2021 (termín může být prodloužen) na základě darovací smlouvy SMS 

ČR ve prospěch účtu zasažené obce u ČS, a.s., kterou si vyberete z níže uvedeného 

seznamu (vybírejte s rozmyslem anebo pamatujte i na ty obce, které nejsou tak „vidět“). 

Převod může provést sám starosta do výše 20tis. Kč (můžete takto převádět vybrané dary i 

opakovaně do uvedeného limitu) nebo případně do limitu určeného zastupitelstvem, vyšší 
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částky už převádí rada obce či zastupitelstvo obce. Vzor darovací smlouvy mezi (vaší) 

OBCÍ a SMS ČR je v příloze. Upřednostňujeme však jeden kompletní převod.  

 

4. SMS ČR částky vybrané na účtech shromáždí a následně postoupí účet u ČS, a.s. 

přímo dané obci, a to jedinou darovací smlouvou. Odpadá tím veškerá byrokracie a ani 

zasažená obec nebude zavalena administrativou.  

 

Nejedná se o veřejnou sbírku, která jinak podléhá velmi přísným pravidlům.  

 

Zasažené obce si následně svými zastupitelstvy rozhodnou s místní znalostí, jak vybrané 

peníze rozdělí na svém území (na obnovu obce, pomoc nepojištěným občanům atd.).  

 

Vážení kolegové,  

 

do tohoto jednoduchého systému se mohou zapojit jak členské, tak nečlenské obce SMS 

ČR. SMS ČR bude provádět koordinační aktivity, abychom zasažené obce co nejméně 

zatěžovali. V současnosti probíhají záchranné práce, následovat budou likvidační práce a 

teprve následně obnovovací práce. SMS ČR bude také pamatovat na obce, které nejsou 

v popředí mediálního zájmu, proto Vás také žádáme, abyste případně i vybranou pomoc 

rozdělili na dva či více účtů, aby se finanční pomoc dostala i těmto zasaženým obcím. 

 

Pokud chcete v něčem poradit, obraťte se na našeho manažera z Vašeho kraje (v příloze). 

SMS ČR do 2 měsíců postoupí účty přímo zasaženým obcím (termín bude odsouhlasen 

zasaženými obcemi) a rozdělí i veškerou vybranou pomoc.  

 

Pojďme společně pomoci bez zbytečného papírování a zasaženým obcím a jejich občanům.  

Děkujeme. 

 

 

    Stanislav  P o l č á k                     Jan   S e d l á č e k            Radim  S r š e ň 
            předseda SMS ČR    1. místopředseda SMS ČR        místopředseda SMS ČR 

poslanec Evropského parlamentu      starosta obce Křižánky   starosta obce Dolní Studénky 

 

    Věra  K o v á ř o v á          Oldřich   V á v r a        Radek  B r á z d a 
 místopředsedkyně SMS ČR               člen předsednictva SMS ČR      člen předsednictva SMS ČR 

       poslankyně PSP ČR          starosta obce Tupesy       starosta obce Troubky 

 

        Petr  H a l a d a            Tomáš  D u b s k ý    Dagmar  V a ň k o v á 
     člen předsednictva SMS ČR                člen předsednictva SMS ČR    členka předsednictva SMS ČR 

starosta obce Kamýk n. Vltavou      starosta obce Vysočina       starostka obce Jerišno 

 

Přílohou: 

- seznam transparentních účtů u České spořitelny, a.s. (zdarma vedených) pro zasažené obce 

- seznam manažerů SMS ČR pro jednotlivé kraje 
- vzor Darovací smlouvy mezi OBČANEM a VAŠÍ OBCÍ 

- vzor Darovací smlouvy mezi VAŠÍ OBCÍ a SMS ČR 
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Přehled transparentních účtů pro postižené obce a regiony vichřicí v červnu 2021 
 

6013175309/0800 - Lužice 

6013183309/0800 - Hrušky 

6013185339/0800 - Moravská Nová Ves 

6013197399/0800 - Hodonín Bažantnice 

6013190349/0800 - Týnec 

6013192379/0800 - Tvrdonice 

6013187369/0800 - Mikulčice 

6013193339/0800 - bez názvu 

6013195369/0800 - bez názvu 

6013196329/0800 - bez názvu 

 

 

 

Seznam manažerů SMS ČR pro jednotlivé kraje 

 

kraj krajský manažer email telefon 

Jihočeský Milada Vopálková vopalkova@smscr.cz 774 438 779 

Jihomoravský  Blanka Březinová brezinova@smscr.cz 606 084 855 

Karlovarský  Roman Svoboda svoboda@smscr.cz 722 796 533 

Královéhradecký  Gabriela Dvořáková dvorakova@smscr.cz 777 110 053 

Liberecký  Petra Černá cernap@smscr.cz 604 967 432 

MČ Praha Adam Havlas havlas@smscr.cz; 603 813 399 

Moravskoslezský Michal Dresler dresler@smscr.cz 604 773 327 

Olomoucký Kateřina Kapková kapkova@smscr.cz; 733 327 195 

Pardubický Kristýna Vodrážková vodrazkova@smscr.cz; 725 532 360 

Plzeňský Roman Svoboda svoboda@smscr.cz; 722 796 533 

Středočeský Michal Hinda hinda@smscr.cz 734 180 507 

Ústecký Marek Komárek komarek@smscr.cz 725 983 171 

Vysočina Marcela Syrová syrova@smscr.cz 731 679 333 

Zlínský Iva Šimoníková simonikova@smscr.cz; 776 266 139 

 


