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Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných 
Ekologickým právním servisem lokálním občanským iniciativám.

Součástí balíčku jsou manuály: 

1. Zástupce veřejnosti
2. O územním plánování stručně a jasně
3. Zapojte se SMSkou!
4. Manuál komunikace pro lokální občanské iniciativy

Poradna EPS
Právníci Poradny EPS Vám pomohou zorientovat se v právní problematice všech složek životního 

prostředí.
Představíme Vám Vaše práva a možnosti, jak postupovat v situacích, kdy je ohroženo Vaše 

životní prostředí.
Zjistíme, zda správní orgán postupuje správně a poradíme Vám, jak postupovat, v případě, že zneužívá 

své postavení. Poradíme, co dělat, když Vám úřad dělá zbytečné obstrukce.
Představíme Vám možnosti, jak se zapojit do rozhodování o věcech veřejných či o problémech jež se 

Vás dotýkají.

Kontakty

Dvořákova 13, 602 00 Brno

pevná linka.: 545 575 229
mobilní telefon: 734 440 604

Pondělí: 13:00 - 18:00
Středa: 9:30 - 13:30
Pátek: 9:00 - 12:00
(mimo uvedené hodiny po domluvě)

poradna@eps.cz

www.eps.cz
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Zapojte se SMSkou! 

Mnohdy je jako jeden z důvodů, proč se občané málo zapojují do rozhodování o veřejných záležitostech, 
slyšet to, že je to příliš složité nebo časově náročné. Každý by si musel přečíst všechnu dokumentaci, zjistit 
si další fakta a pak formulovat připomínku a ještě ji včas zaslat úředníkům. Úkolem občanských sdružení, 
která se zajímají o dění ve svém městě nebo celém regionu by proto mělo být dostat se co nejblíže všem 
a sdělit jim, proč je zapotřebí se o připravovaný územní plán zajímat a zapojení jim co nejvíce usnadnit. 
K tomu mohou využít několik akcí – pořádání veřejných debat, kulatých stolů, informačních stánků na 
náměstích, koncertů nebo internetu. 

Dnes navíc existuje ještě jednodušší možnost, jak umožnit zapojení všem, kteří se o své okolí zajímají, 
ale nemají dost času vyjádřit svoje postoje k plánovaným změnám v území. Připomínky se již nemusí posílat 
jenom písemně, nemusí se podepisovat podpisové listiny nebo zasílat e-maily1. Stačí, když včas vyřídíte 
možnost posílat připomínky přes SMS (přesněji PMS – participativní SMS).

Co jsou PMS a jak fungují? 
SMS stále častěji využívají obecní úřady, které skrze ně informují své občany o všech důležitých aktivitách 

v obci. Známé a rozšířené jsou i tzv. dárcovské SMS nebo placení jízdenky na MHD. Od nich už je jen krůček 
k SMSkám, prostřednictvím kterých se může každý účastnit přípravy územního plánu nebo zásad územního 
rozvoje nebo jednoduše oslovit politiky či úředníky, nebo se účastnit i jiných rozhodovacích procesů (kupř. 
EIA/SEA). To vše jen prostřednictvím jedné SMS. 

Jak PMS fungují?

1. krok

Občan odešle SMS v předem daném tvaru na předem dané telefonní číslo. Součástí této SMS je i jméno 
a příjmení občana. SMS (k připomínce, která se týká trasování silnice R 43) pak vypadá třeba takto: 
ZURJMK R43 JAN NOVAK

2. krok

SMS je doručena technickému správci systému. Ten na základě došlé SMS automaticky vytvoří e-mail 
s předem připraveným textem (např. “Připomínka k územnímu plánu Horních Počernic – nesouhlas se 
stavbou ponorkové základny na Vltavě”), k němuž je připojeno jméno a příjmení odesílatele SMS. Tento 
email je automaticky odeslán na předem danou emailovou adresu (např. stavebni.urad@pocernice.cz).

3. krok

Občanovi, který odeslal PMS, je automaticky vzápětí doručena SMS potvrzující úspěšné odeslání 
a poděkování za užití systému (nebo, v případě že SMS byla napsána v nesprávném tvaru, informace o tom, 
že PMS nebyla doručena kvůli chybě). 

1 Bude o nich krátce řeč v poslední kapitole. 
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2 Podrobnější informace o tom, jak probíhá pořízení územního plánu, najdete v manuálu Územní plánování. 

Co musíte udělat?
Je pro Vás důležité, aby se přípravy územního plánu zapojilo co nejvíce občanů, a myslíte si, že by PMS 

mohly být dobrou volbou? Než se obrátíte na Ekologický právní servis, můžete si připravit vše potřebné. 
A co to je?

1. Projděte si návrh územního plánu, zjistěte informace a připravte PMS i připomínky 

Po zveřejnění návrhu územního plánu nebo zásad územního rozvoje mají občané jen krátkou dobu na 
posílání připomínek2. Proto je nejlepší včas zjistit, kdy má být návrh zveřejněn, projít zadání, připravit text 
PMS i celé připomínky, kontaktovat EPS a učinit všechny další kroky předem. Po zveřejnění návrhu pak 
bude jen třeba, abyste kontaktovali Ekologický právní servis a systém PMS bude funkční. 

2. Informujte spoluobčany

Pokud se rozhodnete, že využijete při připomínkování návrhu územního plánu PMSky, měli byste zvážit, 
jakým způsobem budete informovat veřejnost. V úvahu přicházejí např. letáky, ale často se stává, že mají 
nízký efekt a zapojí se jen málo občanů. Vyplatí se informovat spolupracující lokální občanská sdružení 
(která zase zabezpečí rozšíření informací mezi svými členy a příznivci), pořádat schůzky s veřejností nebo 
oslovit média.

Pokud nejste občanské sdružení, které by mělo možnost zabezpečit celou informační kampaň, můžete 
se zkusit obrátit na jinou větší nevládní organizaci, která se také podobnými problémy zabývá a požádat 
o konzultaci nebo přímo o poskytnutí výraznější pomoci. 

Podrobnosti o tom, jak zapojit veřejnost najdete v Manuálu komunikace pro lokální občanské iniciativy.

3. Informujte úředníky

Nezapomeňte informovat úředníky, kteří jsou zodpovědní za přijímání připomínek, že budou z konkrétní 
e-mailové adresy přicházet připomínky ve větším množství. Zabráníte tak tomu, aby úředníci např. 
zablokovali tuto adresu nebo jinak omezili přijímání připomínek a aby je všechny považovali za klasické 
připomínky. 

Při přijímání Politiky územního rozvoje, stejně jako Zásad územního rozvoje města Prahy nebyl 
s přijímáním takových připomínek problém. 

4. Zpětná vazba

Velkou výhodou systému je, že umožňuje následnou komunikaci směrem k občanům, kteří zaslali PMS. 
Lze je tak například prostřednictvím SMS informovat o výsledcích kampaně, aktualitách a jiných důležitých 
událostech. Systém tak umožňuje být v průběžném kontaktu s občany. Ti mají samozřejmě možnost odhlásit 
se, pokud nemají zájem tyto SMS dostávat.

Důležité je také mít zřízenou infolinku, kam mohou (třeba jen v určené době), volat všichni, kdo mají ať 
už technický nebo jiný problém s PMS.
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Úspěšné PMS v praxi
Ekologický právní servis už několikrát ověřil, že díky PMS se podaří úředníkům doručit mnohem více 

připomínek než e-maily nebo dokonce poštou. To se ukázalo také u Politiky územního rozvoje (dále jen 
Politika). Během letních měsíců roku 2008 bylo možné na Ministerstvo pro místní rozvoj posílat podněty 
a připomínky k návrhu tohoto celorepublikového územního plánu. Možnost poslat připomínku SMSkou 
využila řada občanů a Ministerstvo obdrželo na devět tisíc připomínek k několika zásadním záměrům, které 
měly být v Politice schváleny (okolo tisíce připomínek občané poslali i skrze e-maily a speciálně k úložištím 
jaderného odpadu se místní rozhodli využít spíše podpisových archů; to ale bylo způsobenou charakterem 
dlouhodobé spolupráce mezi občany a obcemi). 

Toto vysoké číslo se podařilo docílit hlavně proto, že řada menších sdružení ve spolupráci s EPS oslovovala 
místní, kterých se problém bytostně dotýkal, a ukázala jim, proč je důležité využít možnosti vyjádřit se včas. 
Ekologický právní servis navíc pravidelně informoval všechny, kdo se do kampaně zapojili, o novinkách 
a potřebných krocích. Zkušenosti z této (byť první) kampaně ukazují, že základem pro úspěch PMS je 
skutečně především komunikace s veřejností a místními neziskovými organizacemi. V rámci kampaně také 
některá sdružení pořádala nejrůznější podpůrné akce. Největší z nich byl koncert zpěváků proti D3 přes 
Posázaví. Účastníci takových akcí také výrazněji podpořili připomínky proti Politice. 

Důležité bylo, že Ekologický právní servis během kampaně několikrát jednal s Ministerstvem pro místní 
rozvoj a informoval ho s předstihem o posílání připomínek. Úředníci proto byli připraveni a nenastal žádný 
problém se započítáním všech došlých připomínek. 

Na koho se obracet?
Pokud si myslíte, že byste PMS při připomínkování územního plánu či jeho změny (nebo i v jiných 

případech) využili, můžete se obrátit na Ekologický právní servis, který Vám pomůže se zabezpečením 
chodu celého systému. Co od nás můžete očekávat? 

1. Ekologický právní servis jako administrátor systému

Role EPS spočívá v tom, že do systému zadává nova témata, vkládá texty předem připravených 
emailů, adresy, na které se tyto emaily doručují, a sleduje statistiku fungování systému. EPS dále zajišťuje 
komunikaci s technickým správcem systému (máme uzavřenou smlouvu o poskytování techniky). Systém 
se ovládá prostřednictvím webové stránky, k níž má EPS vlastní přístup.

2. Technickým správcem systému

Technicky PMS zabezpečuje společnost ComGate a.s. Společnost se zaměřuje na SMS marketing, 
placení prostřednictvím SMS, call centra a podobně. Je autorem programu na zpracování SMS do emailu.

3. Další nevládní organizace

Tyto organizace vám mohou pomoci s informační kampaní, poskytováním zpětné vazby těm, kdo se 
zapojili, mohou poradit ohledně komunikace s úřady nebo mohou spolupracovat na celém procesu přijímání 
územního plánu. 
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3 V každé komunikaci směrem k veřejnosti musí být uvedeny tyto údaje:
 - cena jedné PMS ve výši 8 Kč s DPH,
 - závazný tvar PMS (např. EPS R52 JMENO PRIJMENI, kde “EPS” je kód pro všechny PMS, “R52” je kód kampaně, ke které se   
  vztahuje, “JMENO PRIJMENI” označuje odesílatele. Je zapotřebí přesně dodržovat tvar, včetně mezer),
 - tel. číslo, na které se PMS odesílá (vždy 9030908),
 - text emailu, který bude po odeslání PMS vygenerován,
 - emailový nebo tel kontakt, kde lze získat vice informací o kampani a mechanice PMS,
 - věta: “Technicky zabezpečuje agmo cz, s.r.o.”

Finanční podmínky
Je samozřejmé, že provoz PMS není zdarma. Náklady na provozování PMS systému nese Ekologický 

právní servis, který je platí technickému správci systému, společnosti ComGate a.s. Náklady se sestávají 
zejména z měsíční paušální částky ve výši 4.000 Kč. Vyúčtování probíhá v měsíčních intervalech, na základě 
faktury.

Poslání PMS stojí každého občana, který se prostřednictvím mobilu zapojí do připomínkování, 8 Kč 
(i s DPH). Je to částka spíše symbolická a je to méně než třeba poslání klasického dopisu.

Nadto vznikají Ekologickému právnímu servisu další náklady, využije-li se možnosti dalšího oslovení 
občanů prostřednictvím SMS (např. informování o výsledcích kampaně, viz výše). Jedna taková SMS stojí 
1,05 Kč s DPH

V případě, že systém bude mít zájem využít další nevládní organizace, podílí se na nákladech systému, 
a to následujícím způsobem:

• podíl na měsíčním paušálu

• plná úhrada následných SMS občanům o výsledcích kampaně

Podmínky marketingové komunikace
PMS systém provozuje komerční společnost, která má také stanovené podmínky pro uvádění svého 

jména a dalších údajů v rámci marketingu. Proto musí být tyto informace např. na letácích, na webových 
stránkách, v tiskových zprávách a na všech dalších materiálech, které jsou určené veřejnosti3. Protože 
Ekologický právní servis působí jako administrátor celého PMS systému, musí před zveřejněním odsouhlasit 
veškeré komunikační materiály. 

Připomínky e-mailem
Formulář pro odeslání připomínky na vaší webové stránce umožní návštěvníkovi připojit se k vaší 

připomínce velmi jednoduše pouze tím, že na stránce vyplní své jméno a e-mail a zmáčkne tlačítko pro 
odeslání. Na předem defi novanou cílovou adresu, například stavebni.urad@pocernice.cz, automaticky 
odejde e-mail s textem, který je buď předem daný, nebo je možné, aby odesílatel text sám měnil. Přes webové 
stránky lze odesílat různé druhy e-mailů, nejen připomínky, ale i výzvy institucím, konkrétním politikům, 
či zástupcům fi rem. Obzvlášť u obecných výzev působí dobře, pokud odesílatel pouze „nepapouškuje“ váš 
text, ale vymyslí vlastní znění nebo text pozmění, aby bylo vidět, že mu na řešení problému záleží více. 

Na stránce, z níž lze e-mail třetí straně odeslat, by nemělo chybět:

- stručná informace, co má odeslání e-mailu za cíl a proč by jej návštěvník měl podpořit

- celý text e-mailu

- informace o tom, komu je e-mail adresován

- kolonky pro e-mailovou adresu a jméno
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Stránka může dále obsahovat zaškrtávací políčko „Chci dostávat pravidelné informace o vývoji případu.“ 
E-mailové adresy a jména odesílatelů se totiž mohou řadit do webové tabulky, na níž je navázán automatický 
rozesílač, kam zadáte text a odešlete jej na adresy všech, kteří si přejí být dále informováni. Tak můžete 
udržovat kontakt s lidmi, kteří připomínku nebo výzvu podpořili, a můžete je snadno zapojit v případě 
potřeby znovu v dalších fázích.

Systém PMS a webový formulář e-mailu se mohou vhodně doplňovat. Zatímco na veřejných setkáních 
nebo po přečtení letáku je pro lidi snazší způsob zapojení poslat SMS, dostanou-li se k informaci o problému 
na internetu, snáze odešlou e-mail. 

Závěr
Úspěch PMS (i e-mailové) kampaně závisí mimo jiné na tom, kolik lidí se o ní dozví a ztotožní s jejími 

cíly. Než se do kampaně pustíte, zamyslete se nad způsobem, jak budete lidi oslovovat a žádat o podporu 
vašich cílů, pomoci by vám k tomu mohl Manuál komunikace pro lokální občanské iniciativy vydaný v této 
sérii manuálů EPS k územnímu plánování. 
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www.eps.cz

www.zurjmk.cz

www.responsibility.cz

www.hluk.eps.cz

www.sedlakjan.cz

www.pur.eps.cz

www.cenadalnic.cz

www.nebenadostravou.cz

Hájíme práva těch, na jejichž ochranu stát zapomíná. Jsme 
skupina právníků, jež věří, že v demokratické společnosti 
nelze potřeby a přání jedněch vykoupit porušováním práv 
těch druhých. Rovnost občanů před právem je veřejným 
zájmem, který hájíme. Zdraví a příznivé životní podmínky 
lidí jsou předpokladem zdravé společnosti, o kterou 
usilujeme. 

Mnohokrát děkujeme všem, kteří nás podpořili
a podporují. Jsme nevládní, nezisková organizace a naše 
činnost je závislá na podpoře veřejnosti. Pokud se Vám zdá 
naše práce prospěšná, zvažte prosím, zda nám můžete 
pomoci.

Ekologický právní servis 
Dvořákova 13, 602 00 Brno
Tel: 545 575 229 / Fax: 542 213 373
E-mail: brno@eps.cz

Příběnická 1908, 390 01 Tábor
Tel: 381 253 904 / Fax: 381 253 910
E-mail: tabor@eps.cz

IČO 65341490
Číslo účtu: 471298763/0300
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