
 

Projekt: 
Centra společ ný čh služ eb 
Realizuje Svaz měst a obcí, únor 2016 – červenec 2019, 394 mil. Kč 
 
Strategický cíl projektu:  
Zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí 
sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do DSO.  
Základní princip projektu: 
Meziobecní spolupráce 
 

Projekt v číslech 
 

 83 Center společných služeb při 83 dobrovolných svazcích obcí po celé ČR 

 1689 obcí 

 dopad na více jak 2 000 000 obyvatel 

 280 specialistů na veřejnou správu, veřejné zakázky, územní rozvoj, ochranu osobních údajů 

 83 000 poskytnutých služeb 

Obsahem projektu je poskytování odborné podpory a služeb členským 

obcím DSO v oblastech: 
 Odborné poradenství při výkonu veřejné správy  

 Projektový management  

 Veřejné zakázky 

 GDPR 

 Vzdělávání zástupců obcí 

 Společné nákupy a postupy 

 Setkávání starostů 

CSS pomáhají obcím realizovat projekty meziobecní spolupráce 
 1461 projektů, 504 projektů v hodnotě 288 milionů již úspěšně realizováno 

 Nejčastěji v oblastech: volnočasové aktivity, cestovní ruch 

CSS pomáhají obcím v oblasti zadávání veřejných zakázek 
Nejčastější typ VZ: VZ malého rozsahu 
Nejčastější oblasti: Doprava, životní prostředí, školství, volnočasové aktivity 
V průměru 460 služeb měsíčně 
 
Typy aktivit: 

 Příprava a realizace výběrového řízení 

 Kompletace zadávací dokumentace 

 Kontrola směrnic 



 
 Správa profilů zadavatele 

 Zpracování materiálů 

 Průzkum trhu 

 Posuzování nabídek 

 Apod. 

CSS pomáhají obcím v oblasti ochrany osobních údajů 
 CSS plní roli sdíleného pověřence pro obce v DSO dle nařízení GDPR 

 Podpora obcím s přípravou souladu s nařízením GDPR (příprava analýz, dokumentů, revize 
stavu ochrany, apod.) 

Přínosy: CSS šetří obcím peníze a čas 
Finanční: úspora nákladů v oblasti společného pořizování majetku a služeb, sdílení majetku a služeb 
mezi obcemi,  
 
Nefinanční: oživení mikroregionu, nastartování spolupráce, investiční akce a projekty, které by bez 
CSS nebyly vůbec realizovány, kvalita a efektivita veřejné správy na obcích díky odborné pomoci CSS, 
koordinovaný a sdílený strategický rozvoj mikroregionu, sdílení zkušeností a šíření příkladů dobré 
praxe, ušetřený čas starostů 
 


