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LEADERFEST. Účastníci šestého ročníku přehlídky aktérů venkova na závěrečném ceremoniálu v hotelu Beránek v Náchodě.
Zdroj: MAS Stolové hory

Aktuálně:
Dusí nás administrativa,
píší vládě SMS, SMO
a SPOV v memorandu

Byrokracie, kterou s sebou přináší nove-
la zákona o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, je naprosto neúnosná. Kom-
plikuje finanční podporu místních spolků, 
neziskového sektoru a občanských sdruže-
ní. Městům a obcím přináší spoustu admini-
strativy navíc a ještě horší je to s byrokratic-
kou zátěží samotných žadatelů. Právní před-
pis je třeba změnit. V Kyjově se na tom 
shodly Sdružení místních samospráv ČR, 
Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst 
a obcí ČR. Ve společném memorandu vyzý-
vají vládu a parlament, aby právní předpis 
týkající se územních rozpočtů upravily. Po-
dle organizací, které sdružují města a obce 
z celé ČR, stávající podoba zákona o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů také 
zásadně zasahuje do pravomocí samospráv.

Více informací na straně 3

Regiony:
Leaderfest 2015
tentokrát v Náchodě:
„Návrat ke kořenům“

Náchod se stal na dva dny místem pro 
setkání zástupců místních akčních skupin 
a dalších příznivců venkova, pracujících me-
todou LEADER. Místní akční skupiny z Čes-
ké republiky, Slovenska a Polska se v disku-
zích vrátily k podstatě metody LEADER. 
Heslem letošního ročníku byl návrat „Zpát-
ky ke kořenům“. V rámci diskusních pane-
lů se řešily inovace na venkově a zajímavé 
inspirativní činnosti z EU, spolupráce svaz-
ků a MAS, venkovská architektura a voda 
v krajině. Celým dnem souběžně probíhal 
seminář „Regiony a měnící se svět, hrozba 
nebo příležitost?“ společně s venkovní mo-
bilní výstavou MAREK prezentující možnos-
ti alternativního využití přírodních zdrojů 
v běžném životě. Workshopy byly následu-
jící den shrnuty v závěrech.

Více informací na straně 4

TÉMA:
Známe třináctku
finalistů soutěže
Vesnice roku 2015

Po dvou měsících skončilo hodnocení tři-
nácti krajských kol a zároveň všech 210 ob-
cí, které se letos rozhodly přihlásit do sou-
těže Vesnice roku 2015. Obce, které v kraj-
ském kole získaly prvenství, postupují do 
celostátního kola soutěže, které se odehra-
je od 30. srpna do 5. září 2015.

Výsledky celostátního kola a nositele titu-
lu „Vesnice roku 2015“ slavnostně vyhlásí 
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechto-
vá 19. září v Luhačovicích v rámci Meziná-
rodního festivalu dětských folklorních sou-
borů. Soutěž Vesnice roku pořádá MMR ve 
spolupráci s MZe, MŽP, SPOV, SMO, SMS 
a dalšími organizacemi knihovníků či floris-
tů. Vítězem minulého ročníku Vesnice ro-
ku 2014 je obec Kateřinice ze Zlínského 
kraje.

Více informací od strany 10
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Vláda: Výzva pro předkládání strategií
MAS bude vyhlášena nejpozději od srpna

Na nočním jednání vlády 9. července informovala ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová o stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Výzva pro 
předkládání žádostí o podporu těchto strategií bude vyhlášena nejpozději 1. srpna 2015 
a příjem strategií bude zahájen nejpozději 1. září 2015. 

„Místní akční skupiny uskutečňují přijatou strategii Komunitně vedeného místního roz-
voje na venkově. MASky mohou zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření, fi-
nancovatelnou z více programů Evropských fondů nebo z jiných zdrojů. Celkově je při-
praveno minimálně 16,5 mld. Kč, ze kterých bude možno na venkově podpořit třeba mo-
dernizaci škol, budování komunitních center, rozšířit aktivity sociálního podnikání nebo 
zázemí pro rodiny s dětmi. Investovat půjde také do agroturistiky či zlepšování zázemí pro 
návštěvníky lesů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V programovém období 2014–2020 mohou být integrované strategie podpořeny z In-
tegrovaného regionálního operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní roz-
voj), Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství), Operačního pro-
gramu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí) a Operačního pro-
gramu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí).

Vláda také vzala na vědomí zdůvodnění změny původně navrženého termínu zaháje-
ní příjmu žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního roz-
voje, uskutečňovaného místními akčními skupinami. Důvodem bylo celkové opoždění 
harmonogramu schvalování programů ze strany Evropské komise oproti původnímu před-
pokladu z doby předložení Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v progra-
movém období 2014 až 2020. Zdroj: MMR
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Jednání celostátního výboru NS MAS
se�bude�konat�v�úterý�14.�července�v�Olomouci�(RO�
SZIF�Olomoucký�kraj,�Blanická�1,�Olomouc�–�zaseda-
cí�místnost�v�prvním�patře)
Program:
1.��Zahájení�–�zhodnocení�usnášeníschopnosti,�určení�

ověřovatelů�
2.�Doplnění�a�schválení�programu�
3.�Kontrola�plnění�úkolů�a�usnesení�z�minulého�jednání
4.��Systém�pro�zapojování�NS�MAS�do�projektů�–�co�

obecně�od�projektů�očekáváme,�kdo�je�odpovědný�
za�výběr�projektů,�do�kterých�se�zapojíme,�kdo�bu-
de�za�projekty�odpovědný�a�kdo�je�bude�řídit�

5.�Systém�pro�monitorování�projektů�2015–2020�
6.�Statut�Pracovních�skupin�–�aktivity�a�kompetence�PS�
7.�Monitorování�médií�a�statistiky�
8.�Doplňkové�aktivity�
–�členská�přihláška�MAS�Svatováclavsko,�z.s.�
–�REGIONTOUR�2016�
–�doporučení�projektu:�UPOL�–�tematický�atlas�pro�MAS
–��doporučení�projektu:�regionální�značky�–�zmapová-

ní�a�využití�k�podpoře�lokálních�ekonomik�
–�smlouva�SEAL�–�databáze�
9.�Zprávy�o�činnosti�za�uplynulé�období�
–�předsedy�(Pošmurný)�
–�místopředsedů�(Krist,�Florian)�
–�prezidenta�ELARD�(Sršeň)�
–�členů�řídících�/�monitorovacích�výborů�OP�
––�pravidla�implementace�ve�všech�OP�–�Jan�Florian�
––�IROP�–�Václav�Pošmurný�
––�PRV�–�Jan�Florian�
––�OP�Z�–�Markéta�Dvořáková�
––�OP�ŽP�–�Jiří�Krist�
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10.�Různé�
Václav�Pošmurný�za�Posázaví�o.p.s.

• Předseda Spolku jednal s šéfem Ze-
mědělského svazu. Z podnětu předse-
dy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy 
se 9. července 2015 uskutečnilo v Bělotí-
ně setkání předsedy ZS Pýchy s předsedou 
SPOV Eduardem Kavalou. Předmětem 
jejich jednání bylo zlepšení komunikace 
mezi subjekty starajícími se o náš společ-
ný venkov. Obě strany si vyjasnily, že v mi-
nulosti nebyla komunikace vždy na dob-
ré úrovni. Samotný Zemědělský svaz při-
chází s nabídkou pravidelné komunikace 
a vzájemné podpory při tématech, která 
se v budoucnosti objeví. Výsledkem dané-
ho jednání v Bělotíně by měl být podpis 
dohody o spolupráci mezi Zemědělským 
svazem ČR a Spolkem pro obnovu venko-
va ČR, který je předběžně naplánován na 
pátek 28. 8. 2015 v rámci Země živitelky.

• Jednání k memorandu pro změnu 
zákona 250/2000 Sb. Zástupci SMO, SMS 
a SPOV podepsali v Kyjově společného pro-
hlášení k zákonu ze dne 20. ledna 2015, 
kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů. Na podpis tohoto memoranda rea-
goval šéf rozpočtového výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, který nás kon-
taktoval a schůzka v Parlamentu se usku-
teční dne 24. 7. 2015. Pokud máte nějaké 
připomínky, které by měly zaznít, prosím, 
sdělte je formou odpovědi na e-mail tajem-
nice: SPOV.svobodova@seznam.cz

P o z v á n k aP
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Byrokracie, kterou s sebou přináší novela zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, je naprosto neúnosná. Komplikuje 
finanční podporu místních spolků, neziskového sektoru a občan-
ských sdružení. Městům a obcím přináší spoustu administrativy na-
víc a ještě horší je to s byrokratickou zátěží samotných žadatelů. 
Právní předpis je třeba změnit. V Kyjově se na tom shodly Sdruže-
ní místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz 
měst a obcí ČR. Ve společném memorandu vyzývají vládu a parla-
ment, aby právní předpis týkající se územních rozpočtů upravily.

Podle organizací, které sdružují města a obce z celé České re-
publiky, stávající podoba zákona o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů také zásadně zasahuje do pravomocí samospráv.

„V prohlášení každé nové vlády je, že sníží byrokratickou zátěž, 
ovšem nakonec nás zatíží administrativou ještě nesmyslnější,“ říká 
místopředseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a sta-
rosta Dolních Studének Radim Sršeň.

„Územně samosprávné celky mohou podle platného znění zá-
kona poskytovat dotace místním spolkům jen na základě složitých 
administrativních procesů. Jejich rozsah je natolik velký, že ve fi-
nančním vyjádření mnohdy přesahuje částku, kterou samosprávy 
nestátním neziskovým a zájmovým organizacím poskytují – jedná 
se zpravidla o částky od 500 do 5 000 korun,“ upozorňuje předse-
da Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta Kyjova František Lukl.

Částky, kterými města a obce podporují místní organizace, sa-
mosprávy transparentně zveřejňují v návrhu rozpočtu. Rovněž je 
na veřejném jednání schvaluje zastupitelstvo. Nová pravidla v pra-
xi znamenají mimo jiné další zveřejňování, a tedy další administra-
tivní úkony. 

„Aplikace zákona likvidačně dopadá právě na nejmenší spolky, 
hasiče, myslivce, charitní spolky i sportovce, prostřednictvím kte-
rých se projevuje aktivita občanů. Zákon nyní poškozuje jak ven-
kov, tak občanskou společnost a dostupnost služeb poskytovaných 
spolky napříč celým územím České republiky a je v příkrém rozpo-
ru s prohlášeními členů vlády o snižování byrokratické zátěže obcí 
a občanů,“ doplňuje předseda Spolku pro obnovu venkova ČR 
(SPOV ČR) a starosta Bělotína Eduard Kavala. 

Organizace sdružující obce společně považují nárůst administ-
rativní zátěže u drobných podpor do 20 000 korun za naprosto ne-
adekvátní. Požadují proto v nedávno podepsaném společném pro-
hlášení takovou úpravu zákona o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, která poskytování dotací výrazně zjednoduší. Vznik 
memoranda inicioval starosta obce Tupesy ve Zlínském kraji Old-
řich Vávra. SMO/SMS/SPOV, Zdroj foto: SMO

Kontakty:
Radim Sršeň, 1. místopředseda SMS ČR, mobil: 603 578 141
Eduard Kavala, předseda SPOV ČR, mobil: 602 514 347
Štěpánka Filipová, mediální zastoupení SMO ČR, mobil: 724 302 802
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Dusí nás administrativa, píší vládě ve společném memorandu obce

Společné prohlášení SMS ČR, SPOV ČR a SMO ČR k zákonu ze 
dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova 
ČR a Svaz měst a obcí ČR vyzývají vládu a Parlament České repub-
liky k novelizaci zákona, který zásadním způsobem a nad míru 
únosnou komplikuje podporu občanských sdružení, spolků a ne-
ziskového sektoru a zásadně zasahuje do pravomoci samospráv.

Ruku v ruce s prohlášením každé nové vlády, že sníží byrokratic-
kou zátěž, novela zákona přináší jednoznačně vyšší administrativní 
zatížení, jak poskytovatelům, tak především příjemcům dotací. No-
vela zavádí pro územně samosprávné celky povinnost poskytovat 
dotace výhradně na základě žádosti o poskytnutí dotace (s celou 
řadou předepsaných náležitostí) prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy a následného vyúčtování. Rovněž zavádí další povinnosti, 
které zvyšují administrativní zátěž, jako jsou vypracovávání dotač-
ních programů, zveřejňování záměrů v delší lhůtě, než je lhůta ob-
vyklá (15 dnů), vypracovávání veřejnoprávních smluv na každou, 
byť i marginální dotaci, vyúčtování dotace bez rozdílu, přezkoumá-
vání rozhodnutí o uložení odvodu a penále za porušení rozpočto-
vé kázně, a především vyhotovení sdělení o nevyhovění žádosti 
včetně odůvodnění, které může přezkoumávat správní soud.

Obce a města podporují nestátní, neziskové a zájmové organizace 
řadou drobných dotací oscilující v rozmezí 500 – 5 000 Kč. Ekonomic-
ké ohodnocení nově zaváděných administrativních úkonů ve finanč-
ním vyjádření převýší mnohdy hodnotu dotace poskytnuté žadateli.

Transparentnost procesů je zajištěna již zveřejněním výše částky 
na podporu místních organizací v návrhu rozpočtu a dalším schva-
lováním rozpočtu na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Použi-
tím nových pravidel dochází k dvojímu zveřejňování informací.

Aplikace zákona výrazně negativně až likvidačně dopadá právě na 
nejmenší občanská a neformální sdružení, prostřednictvím kterých se 
projevuje aktivita občanů. Zákon svým působením výrazně poškozu-
je jak venkov, tak občanskou společnost a dostupnost služeb posky-
tovaných nestátními organizacemi napříč celým územím ČR.

Z výše uvedených důvodů považujeme tento nárůst administra-
tivní zátěže u drobných podpor do 20 000 Kč za naprosto neade-
kvátní a omezující zejména pro příjemce a požadujeme proto ta-
kovou úpravu zákona, která by poskytování těchto dotací výrazně 
zjednodušila.

Kyjov, 3. července 2015

Mgr.�Eduard�Kavala� Ing.�Radim�Sršeň,�Ph.D.� Mgr.�František�Lukl,�MPA
předseda�SPOV�ČR� 1.�místopředseda�SMS�ČR� předseda�SMO�ČR

Prohlášení SMS, SMO a SPOV k novele zákona 250/2000 Sb., která omezuje neziskový sektor

D o k u m e n tD
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Náchod se stal na dva dny místem pro setkání zástupců míst-
ních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících meto-
dou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky, Slovenska 
a Polska se v diskuzích vrátily k podstatě metody LEADER. Heslem 
letošního ročníku byl návrat „Zpátky ke kořenům“.

Slavnostní zahájení již šestého mezinárodního setkání Leader-
FEST se uskutečnilo ve čtvrtek dopoledne 18. Června. Přítomné při-
vítal „otec“ myšlenky LeaderFESTu Jiří Krist, který také předal po-
řadatelům elektronický klíč know-how akce. Svá úvodní slova pro-
nesli také Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královehradeckého 
kraje, Hana Mílová, tajemnice města Náchoda a Václav Pošmurný, 
předseda NS MAS.

Po zahájení se již rozběhla programem naplánovaná vlna disku-
zí, přednášek a také individuálních setkání nad aktuálními tématy 
a problémy, které místní akční skupiny řeší v návaznosti na tvorbu 
svých strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro období 
2014–2020. Řešily se také inovace na venkově a zajímavé inspira-
tivní činnosti z EU, spolupráce svazků a MAS, venkovská architek-
tura a voda v krajině. Celým dnem souběžně probíhal seminář „Re-
giony a měnící se svět, hrozba nebo příležitost?“ společně s ven-
kovní mobilní výstavou MAREK prezentující možnosti alternativního 
využití přírodních zdrojů v běžném životě. Workshopy byly následu-
jící den shrnuty v závěrech.

Celý čtvrtek na náměstí probíhal doprovodný kulturní program 
v podobě jarmarečních stánků plných regionálních a místních pro-
duktů a výrobků. Mimo jiné si mohli návštěvníci poslechnout vy-
stoupení cimbálové kapely nebo polské lidové muziky.

Páteční dopoledne bylo věnováno aktuálním informacím ze 
strany Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenč-

LEADERFEST 2015 aneb „návrat ke kořenům“
V Náchodě o inovacích, spolupráci svazků a MASek, architektuře a vodě v krajině

ního fondu a Ministerstva pro místní rozvoj. Ná-
sledně se prezentovala mezinárodní organizace 
ELARD, které NS MAS pro rok 2015 předsedá. 
Závěr dopoledního bloku byl věnován Regionál-
ní stálé konferenci, nové platformě pro diskuzi 
v rámci implementace evropských i jiných fon-
dů pro období 2014–2020.

Konferenci uzavřel předseda NS MAS Václav Pošmurný, podě-
koval všem za účast a popřál zúčastněným mnoho zdaru a síly pro 
nové programové období 2014–2020.

Akce byla pořádána pod záštitou hejtmana Královéhradeckého 
kraje, města Náchoda a Národní sítě Místních akčních skupin. Dále 
akci finančně podpořil pivovar Náchod a Observatoř venkova. VF
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Pracovní skupiny navrhují pro závěry konference Leader-
FESTu 2015 v Náchodě následující teze a doporučení:

Inovace na venkově a šíření dobré praxe EU
1. Pro lepší informovanost o práci MAS a příkladech dobré pra-

xe inovativních projektů použít i Celostátní síť pro venkov 2014–
2020. Do práce Sítě v období 2014–2020 zapojit nejen MAS, ale 
i zástupce ostatních resortů státní správy i jednotlivé kraje a ostat-
ní územní partnery.

2. Do priorit činnosti Sítě v období 2014–2020 zahrnout větší 
podíl aktivit nezemědělského charakteru.

3. Inovativní projekty vyššího řádu zvýhodnit například vyšším 
koeficientem bodového hodnocení při výběru projektů.

4. Vytvořit v rámci Sítě funkční IT nástroj – jednotný portál, kte-
rý by plnil funkci podpory komplexní činnosti MAS, včetně nástro-
jů pro přípravu, realizaci a kontrolu projektů CLLD v ESIF.

5. Spolu s akademickými pracovišti se zabývat a dále iniciovat 
studie Komunitně vedeného místního rozvoje jako nástroje endo-
genního regionálního rozvoje.

6. V rámci činnosti MAS i ve spolupráci s ostatními územními 
partnery podporovat využití inovativních technologií a nástrojů 
v projektech udržitelného rozvoje, zaměřených na iniciaci a pod-
poru lokálních společenství a ekonomik na venkově ČR. Při tom je 
vhodné používat především prostředky, které jsou k tomu připra-
veny v jednotlivých OP ESIF 2014+.

„Spolupráce svazků a MASek“:
1. Jednotliví územní partneři ve venkovském prostoru ČR mají ka-

ždý svojí nezastupitelnou roli a funkci. Plní přitom své konkrétní úko-
ly, které jsou jim formálně dány zákony a nařízeními, ale také mají ne-
formální role (naplňování partnerství, animace apod.). Schopnost pl-
nit tyto úkoly i na úrovni malých obcí je klíčová pro jejich další přežití.

2. Pro dobrou správu a rozvoj území je naprosto nutné, aby ti-
to partneři spolupracovali a aby se jejich role doplňovaly, a aby se 
byli schopni shodnout na společných cílech v daném území.

3. Proto MAS a jejich Národní síť vítají úsilí, které vyvíjejí v ob-
lasti systému veřejné správy na venkově jejich partneři – SMS, 
SMO, SPOV a další. Přitom je nanejvýš důležité, aby při svém úsilí 
vzájemně komunikovali a hledali společná řešení.

4. Účastníci doufají, že navržený systém zjednoduší pozici hlavně 
starostů malých obcí (bez toho, aby je omezoval v jejich pravomocích, 
ledaže by je dobrovolně předali například svazkům obcí). Návrhy mu-
sí respektovat odlišné místní podmínky v rozmanitých regionech ČR 
a jejich tradice. Tempo změn by mělo být přirozené, evoluční.

5. Pro všechny tyto úkoly je nutné zajistit financování ze státní-
ho rozpočtu v rámci kapitoly SR reforma veřejné správy, ale také 
z jiných veřejných zdrojů. Bez zajištění průběžného financování ne-
bude tento systém udržitelný a funkční.

Resumé: Místní akční skupiny, které plní svoji roli v rozvoji ves-
nických regionů s využitím principu partnerství, vítají proces, který 
by měl vést ke vzniku podobně založených partnerství, které bu-
dou pomáhat obcím při plnění úkolů a cílů ve veřejné správě. MAS 
jsou připraveny s takovými subjekty spolupracovat.

„Živé památky bez dotací v Ratibořicích“
1. Udržovat „živé“ památky bez dotací je možné a měl by to 

být cíl každé zvažované investice do obnovy a záchrany památek. 
Klíčové je najít pro každou takovou památku smysl a využití.

2. Co se však bez dotací neobejde je samotná obnova a záchra-
na památek. S ohledem na omezené finanční možnosti obcí je zde 
zásadní finanční angažovanost státu.

3. V regionech jsou dostatečné kapacity pro udržitelné provo-
zování památek, co však chybí, jsou finance na investiční opravy, 
aby bylo možné památky uvést do „provozuschopného“ stavu.

„Venkovská architektura a voda v krajině“
Účastníci LeaderFestu konstatují:
Míra změn historických struktur krajiny, úprav vodopisné sítě, 

degradace půd i způsobu života na venkově dosáhly takové úrov-
ně a jsou takového charakteru, že návrat ke kořenům není zcela 
možný. Tyto změny s sebou vedle pozitivních dopadů (např. snad-
nější obhospodařování zemědělské půdy) nesou řadu negativních 
jevů:

1. Zvýšený výskyt povodní a jejich odvrácenou stranu – sucho.
2. Znehodnocení půdní úrodnosti a schopnosti půd jímat vodu.
3. Horší obyvatelnost a prostupnost krajiny.
4. Snížení (bio)diverzity.
5. A řadu dalších.
Společnost musí hledat nové modely, protože se nelze zcela vrá-

tit k době před zahájením kulturních úprav krajiny, ani před kolek-
tivizací zemědělství.

K řešení tohoto velmi významného problému vidíme dvě cesty:
a) Řešení na místní úrovni.
b) Řešení na úrovni EU a centrálních orgánů.
Ad a) V rámci řešení na místní úrovni lze aplikovat přístup „ta-

dy a teď“. S využitím dostupných pozemků, existujících dotačních 
nástrojů lze realizovat alespoň některá užitečná opatření, která 
mírně sníží negativní dopady výše uvedených nežádoucích jevů. 
Vyzýváme všechny osoby zapojené do MAS i samosprávy, aby tak 
činily.

Ad b) Na místní úrovni nelze řešit systémové problémy. To mu-
sí činit centrální orgány ČR a EU. Za nejvýznamnější problémy po-
važujeme 3 základní okruhy:

1. Vodní hospodářství krajiny: nedostatečné prosazování cí-
lů a smyslu rámcové směrnice o vodách (alibistický přístup správ-
ců toků, nesystémové zpracování plánů oblastí povodí, …), nedo-
statečně diferencovaný přístup k úpravám toků v zastavěném úze-
mí a mimo ně (využití nezastavěných niv k retenci a prostor pro 
korytotvorné procesy) a další.

2. Půdy: katastrofální stav z hlediska fyzikálního, biologického 
a v důsledku tedy i úrodnosti a schopnosti jímat vodu. Otázku 
vlastnictví půd využitelných pro veřejný zájem (zejména státní pů-
dy) již můžeme považovat za prohranou. Stát se půdy zbavil a teď 
ji bude pro veřejný zájem pracně a draze získávat zpět.

3. Krajinné struktury: velkoplošný způsob hospodaření i bez-
zubé dotační podmínky neumožňují efektivně řešit výše uvedené 
problémy.

Všechny výše uvedené problémy mají samo-
zřejmě své hluboké kořeny, příčiny i souvislosti 
a jsme připraveni zdůvodnit je i přispět k jejich 
řešení prostřednictvím našich expertů. Chceme 
najít všeobecně přijatelné modely hospodaření 
v krajině.

Z á v ě r y  L e a d e r f e s t u  2 0 1 5Z
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Z prezentací na Leaderfestu: Zdroj: CIRI, MMR, MZe
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Z prezentací na Leaderfestu: Zdroj: SZIF
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Po dvou měsících skončilo hodnocení třinácti krajských kol a zá-
roveň všech 210 obcí, které se letos rozhodly přihlásit do soutěže 
Vesnice roku 2015. Obce, které v krajském kole získaly prvenství, 
postupují do celostátního kola soutěže. 

„Upřímně gratuluji všem oceněným obcím a finalistům přeji 
hodně štěstí v celostátním kole, které je čeká první týden v září. 
Věřím, že v průběhu léta budu mít možnost pogratulovat osobně 
a zároveň se setkat s ostatními soutěžícími obcemi,“ uvedla k sou-
těži ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Přihlášené obce byly hodnoceny v následujících oblastech: kon-
cepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, 
péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inže-
nýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní 
prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a infor-
mační technologie obce.

Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2015

T é m a :  S o u t ě ž  V e s n i c e  r o k u  2 0 1 5  1 0T

Babice. Bžany. Černotín. Jarošov nad Nežárkou. Krásná. Kornatice. Kunín. Martínkov. 
Mříčná. Rudka. Stračov. Vraný. Vysočina.

Do celostátního kola, které se odehraje od 30. srpna do 5. září 
2015, postupuje vždy jedna obec za každý kraj. Výsledky celostát-
ního kola a nositele titulu „Vesnice roku 2015“ slavnostně vyhlásí 
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová 19. září v Luhačovicích 
v rámci Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů.

Soutěž Vesnice roku pořádá ministerstvo pro místní rozvoj ve 
spolupráci s ministerstvy zemědělství a životního prostředí, Spol-
kem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí, Sdružením míst-
ních samospráv a dalšími organizacemi knihovníků či floristů.

Vítězem minulého ročníku soutěže a nositelem titulu Vesnice 
roku 2014 je obec Kateřinice ze Zlínského kraje. Zdroj: MMR

Vesnice roku 2015 – přehled udělených ocenění v rámci krajských kol
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Jarošov je jihočeskou Vesnicí roku. 
Díky bohatému spolkovému životu

Titulem Vesnice roku 2015 se v jižních Čechách chlubí Jarošov 
nad Nežárkou. Malebná obec na Jindřichohradecku s 1 102 oby-
vateli komisi zaujala velmi propracovanou prezentací a hlavně bo-
hatým spolkovým životem. 

Do 21. ročníku soutěže se přihlásilo 24 obcí, což je výrazně mé-
ně než loni. Tehdy bojovalo 42 vesnic, to byl rekord. Na druhém 
místě letos skončily Sudoměřice u Bechyně a na třetím Vrábče na 
Budějovicku.

„Obec žije různorodým životem a ve všech kritériích byla hod-
nocena velmi dobře,“ vysvětlil předseda komise a starosta Chelčic 
Jiří Iral.

„V obci a jejích sedmi místních částech působí 18 spolků a ob-
čanských sdružení. Kromě těch tradičních, jako jsou hasiči či fot-
balisté, třeba sdružení Srdce Jarošova, které stojí za vznikem uni-
kátního prostoru pod kostelem,“ připomněl Iral.

Obec pořádá sportovní akce, nechala postavit tři bezbariérové 
byty, důchodcům zajišťuje rozvoz obědů a nákupů. „Jarošov pro-
šel úžasnou proměnou a zároveň si zachovává vesnickou pospoli-
tost. Stačí se podívat na soupis společenských akcí. Není to jen mís-
to, kam se lidé vracejí z práce pouze přespat,“ uvedl hejtman Jiří 
Zimola.

Jarošovská káča
Různých spolků je tu spousta – myslivci, hasiči, sokolové, Spo-

lek přátel káči. V obci se totiž konají turnaje ve speciální stolní hře 
– jarošovské káče. „To je hra z dob Marie Terezie, jejíž tradici jsme 
tu obnovili,“ vysvětlil starosta Bohumil Rod.

Hraje se na nakloněné skleněné desce. Na ní je devět figurek, 
které káča musí po roztočení shodit. Vyrobené jsou z různých dru-
hů dřeva. Hráči se scházejí ve čtvrtek v místní hospodě a utkávají 
se v ostře sledovaných bitvách. Káča se tu bere smrtelně vážně. 
A hrají ji i mladí.

„Účastním se turnajů. Několikrát jsem už byla ve finále, což je 
docela úspěch, pravidelně hraje kolem padesáti lidí,“ popsala 
19letá Vendula Vrbová.

Významným spolkem je i Jarošovská krojová družina. Ta fungu-
je už od dob první republiky. A stála za zrodem folklorního festi-
valu v Jindřichově Hradci.

Co udělá obec s půlmilionovou odměnou, kterou získá za vý-
hru, starosta zatím neví. „Chtěl bych, aby se investovalo do všech 
místních částí. Třeba do vybavení kulturních domů,“ zamyslel se. 

Vaše obec získala Zlatou stuhu, zatelefonoval 
hejtman Zimola starostovi Jarošova Rodovi

Jarošov nad Nežárkou na Jindřichohradecku se stal jihočeskou 
Vesnicí roku 2015. Tuto zprávu i s gratulací, jak se již stalo tradicí, 
zatelefonoval hejtman Jiří Zimola starostovi obce Bohumilu Rodo-
vi v pondělí 15. června. „Je to velká pocta pro naši obec a hlavně 
pro všechny její obyvatele, kteří se o zisk tohoto titulu zasloužili,“ 
reagoval radostně Rod.

„Jsem pyšný na to, že tu máme nádherné jihočeské vesnice, kam 
ale lidé nejezdí jen přespat, ale kde se jim navíc i dobře žije. A Jaro-
šov mezi ně určitě patří,“ uvedl Zimola. Vlastní přínos v přihlášení se 
do soutěže Vesnice roku vidí hejtman zejména v tom, že se obce 
mohou pochlubit tím, co se u nich podařilo. Zároveň to i velmi při-
spívá k zvelebování jihočeského regionu. „I proto kraj podporuje ko-
nání této soutěže částkou zhruba milion korun ročně,“ doplnil.

k titulu Jim pomohlo srdce, sopka i školy
Při výběru vítězné obce zohlednila porota podle předsedy Irala 

bohatý společenský život, v němž vyniká zejména Jarošovská kro-
jová družina či sbor dobrovolných hasičů. Za výkladní skříň obce 
pak lze považovat základní a mateřskou školu, Pravdovu knihov-
nu a netradiční spolky Srdce Jarošova a Jarošovská Sopka. „Záro-
veň tu dobře pečují o historickou zástavbu, zejména v okolí koste-
la sv. Prokopa, který je místní dominantou. Ocenili jsme i rozsáh-
lou revitalizaci veřejných prostranství včetně zeleně. A opomenout 
nelze ani přírodní zahradu v areálu školy a vybudování víceúčelo-
vého prostoru pod kostelem sv. Prokopa,“ doplnil Iral s tím, že tu 
působí i velké množství drobných živnostníků a podniků, které 
s obcí úzce spolupracují.

Zimola zároveň vyzdvihl, že obec má koncepční přístup k dlou-
hodobému plánování ve všech oblastech rozvoje a už od 90. let 
20. století je zapojena do Programu obnovy venkova. Zároveň 
připomněl, že jenom letos uvolnil kraj na tento program zhruba 
100 milionů korun, což je absolutně nejvíc v celé republice.

Slavnostní vyhlášení soutěže jihočeská Vesnice roku 2015 včet-
ně předání Cen hejtmana je v Jarošově nad Nežárkou na programu 
v pátek 7. srpna. Výsledky celostátního kola oznámí komise v so-
botu 19. září v Luhačovicích. „Jarošovu samozřejmě budeme držet 
palce, aby se i tam umístil co nejlépe,“ uzavřel Zimola.

Kromě tradičních ocenění barevných stuh, diplomů apod. 
získala cenu i obec Branice, konkrétně Vejrovské panství o.s. za 
založení tradice udělování titulu Rytíře českého humoru.

Zdroj: http://www.jccr.cz
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Vítěz středočeského kola soutěže 
je městys Vraný na Kladensku

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře byli ve čtvrtek 18. červ-
na 2015 slavnostně vyhlášeni vítězové středočeského kola soutěže 
Vesnice roku 2015.

Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola převzal z rukou hejtmana 
Středočeského kraje Miloše Petery (ČSSD) starosta městyse Vraný 
(okres Kladno) Miroslav Zázvorka (nezávislý). „Gratuluji obyvatelům 
Vraného i osobně panu starostovi. Jsem rád, že po loňském úspě-
chu, kdy Vraný získalo nejen oranžovou stuhu, ale uspělo i v celostát-
ním kole, pokračovali obyvatelé městyse ve svých aktivitách. Těší mě, 
že tentokrát to Vranému vyšlo. Přeji vítězi středočeského krajského 
kola, aby uspěl i v celostátním finále,“ řekl hejtman při předání.

Letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2015 se ze středních 
Čech celkem zúčastnilo 20 obcí, městysů a měst. 

„Ve středních Čechách máme více jak 1 200 obcí, a tak je sku-
tečně z čeho vybírat. Děkuji všem středočeským účastníkům, kteří 
se do letošního 21. ročníku tradiční soutěže přihlásili. Vážím si to-
ho, že se nebáli podrobit se velmi pečlivému hodnocení,“ doplnil 
hejtman Petera.

Všechny uchazeče o titul Středočeská vesnice roku 2015 velmi 
pečlivě posuzovala krajská hodnotitelská komise. Její členové po-
stupně zavítali do každé přihlášené obce a zvažovali své rozhodnutí 
velmi pečlivě a zodpovědně. „Městys Vraný patří k tradičním účast-
níkům soutěže Vesnice roku a byl pravidelně hodnocen velmi dob-
ře. Vloni Vranští získali ve středních Čechách oranžovou stuhu a po-
stoupili do celorepublikového kola soutěže, kde skončili ze třinácti 
obcí na třetím místě. Městys Vraný tak získal šek na 600 000 korun. 
Myslím si, že vítězná trofej je ve správných rukou,“ připomněl Karel 
Horčička (ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvo-
je, který byl na slavnostním vyhlášení vítězů také přítomen.

Místostarosta Zdeněk Bláha vidí za úspěchem v krajském kole 
to, že lidé v obci žijí pospolu, každý zastupitel kandiduje sám za se-
be, nefungují tam politické strany a nepolitikaří se. „Díky tomu ne-
jsou zbytečné rozpory. Řešíme, jak se bude lidem žít, a ne to, kdo 
je z jaké strany,“ podotkl.

Letos v obci například dokončili rekonstrukci čistírny odpadních 
vod, která byla 30 let stará. „Zásadní je to, že máme svůj vodovod, 
svoje dva vodní zdroje, jimiž zásobujeme vesnici. Máme svoje odpa-
dové hospodářství, všechno si řídíme sami,“ podotkl Bláha. Pouká-
zal i na to, že městys má opravenou školu, obecní úřad či silnice. 
„Vybudovali jsme muzeum, nový sportovní areál, několik dětských 
hřišť. Teď ještě plánujeme revitalizaci staršího rybníka a potoka, na 
tom už pracujeme,“ dodal.

Vesnicí roku 2015 Libereckého kraje 
je obec Mříčná na Semilsku

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2015 v Liberec-
kém kraji se stala Mříčná na Semilsku. Hodnotitelská komise oce-
nila zejména komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblas-
ti vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního prostředí. 

Devítičlenná komise hodnotitelů navštívila během čtyř červno-
vých dnů všechny přihlášené vesnice. Každá obec měla na svou 
prezentaci maximálně 2 hodiny. Komise hodnotila způsob prezen-
tace obce, body mohli soutěžící nasbírat i například materiály, kte-
ré obce předložily společně s přihláškou do soutěže. Nejlépe si ved-
la již zmíněná Mříčná.

Mříčná za vítězství v krajském kole obdrží vedle zlaté stuhy 
a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši 
1.000.000 Kč. Slavnostní předání cen se uskuteční 12. srpna pří-
mo ve vítězné obci. V období mezi 3. 8. – 5. 9. navštíví Mříčnou 
celostátní komise soutěže, která následně ze třinácti finalistů vy-
bere letošního vítěze.

Mříčná leží na Semilsku necelé čtyři kilometry od Jilemnice, na 
konci loňského roku tam žilo 550 obyvatel. Lidí v obci v posledních 
letech přibývá, za 20 let se jejich počet zvýšil o pětinu. „Ročně se 
tu narodí až deset dětí, ale staví se tu i nové domy a lidé se sem 
stěhují,“ řekla starostka Jana Holcová (Sportovci). Lidi do obce lá-
ká nejen krásná příroda Podkrkonoší, ale i bohatý společenský ži-
vot. O ten se starají hasiči a Sokolové, ale také třeba Divadelní spo-
lek a Dámský spolek.

Obec má mateřskou a základní školu, která nedávno prošla re-
konstrukcí. „Dětí přibývá, dříve jsme měli základní školu jen do tře-
tí třídy, teď už jsme mohli otevřít až do pátého ročníku,“ řekla sta-
rostka. Plno je podle ní i v mateřince. „Chybí nám školní hřiště, 
právě na to bychom rádi peníze z výhry použili,“ řekla Holcová. 
Obec v posledních letech rekonstruovala koupaliště, má i vlastní 
hospodu. „Pořádáme tady pouť, dřevosochání a řadu dalších ak-
cí, a také jsme si koupili i řetízkový kolotoč a houpačky. Je to lev-
nější než si je půjčovat,“ dodala starostka.

Mříčná nesoutěžila o titul Vesnice roku poprvé. „Je to už popá-
té, v minulých letech jsme vyhráli, co jsme mohli – bílou, modrou 
a zelenou stuhu a získali jsme i ocenění pro knihovnu. Těší nás, že 
jsme konečně získali absolutní vítězství v kraji, o to jsme celou do-
bu usilovali,“ dodala Holcová.
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Vesnicí roku v hradeckém kraji 
se stal Stračov na Hradecku

Vesnicí roku se letos v Královéhradeckém kraji stal Stračov na 
Hradecku. Porota u Stračova, který má 310 obyvatel, ocenila vše-
stranný rozvoj vesnice a její koncepci do budoucna. Do letošního 
ročníku klání se v kraji přihlásilo 17 obcí, loni se o ocenění utkalo 
33 obcí. 

Za vítězství získá Stračov prémii jeden milion korun a bude kraj 
reprezentovat v celostátním kole soutěže Vesnice roku. Loni se 
Vesnicí roku v hradeckém kraji staly Sovětice na Hradecku, které 
porota ocenila za zachování původního rázu vesnice, udržování 
tradic, aktivity občanů či práci s mládeží.

„Klání o titul Vesnice roku podporujeme, protože má velice po-
zitivní dopad na rozvoj venkova. Nejde ani tak o materiální výho-
dy pro oceněné obce, jako spíše o obrovskou prestiž, kterou si sou-
těž za dlouhé roky u veřejnosti vydobyla. Pro obce je to velká mo-
tivace, která jejich vedení i občany povzbuzuje k neustálému 
zvelebování svého okolí,“ řekl náměstek hejtmana Královéhradec-
kého kraje Otakar Ruml, který je odpovědný za regionální rozvoj, 
granty a dotace.

S prestiží ale roste také konkurence. „Rozhodování poroty by-
lo letos velice těžké, byl to hodně vyrovnaný souboj. Vítězná obec 
nás přesvědčila všestranným rozvojem a jasnou vizí do budoucna,“ 
popsala Martina Berdychová, předsedkyně soutěžní komise a bý-
valá starostka obce Holovousy, která krajské kolo soutěže vyhrála 
v roce 2013.

V Holovousích se ovšem nerozhodovalo pouze o celkovém vítě-
zi. Modrou stuhu za společenský život získala Zlatá Olešnice na Trut-
novsku, Bílou stuhu za činnost mládeže obdržela obec Suchovršice 
na Trutnovsku, Zelenou stuhou za péči o životní prostředí se pyšní 
Kratonohy na Hradecku a Oranžová stuha za spolupráci se země-
dělským subjektem putuje do Žďáru nad Metují na Náchodsku.

Vesnicí roku Ústeckého kraje 
jsou Bžany na Teplicku

Vesnicí roku Ústeckého kraje jsou Bžany na Teplicku. Obec uspě-
la v konkurenci dalších 21 vesnic, uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedě-
lová. Bžany tak postupují do finále celostátní soutěže Vesnice roku.

Místostarosta Jakub Adamec řekl, že ocenění může obci pomoct 
se získáváním dotací. Obec se do soutěže přihlásila letos poprvé 
a hned zvítězila. 

Bžany, pod které patří ještě sedm menších osad, měly podle 
údajů z konce roku 2012 asi 840 obyvatel. Obec si od ocenění sli-
buje zvýšení prestiže. „Nemalý úspěch je i v tom, že si můžeme 
sáhnou do dotačních titulů, na něž to bez tohoto titulu nelze, na-
příklad na dotace do infrastruktury,“ řekl Adamec. Obec má při-
pravené projekty na výstavbu nového chodníku zhruba za 2,5 mi-
lionu korun, potřebuje opravit další chodníky a místní silnice. „To 
všechno jsou otázky milionů korun. Pohybujeme se kolem pěti šes-
ti milionů, které v rozpočtu chybí. Pět milionů je pro obec s osmi-
milionovým rozpočtem opravdu hodně,“ doplnil Adamec.

Nejdůležitější investicí je ale podle Adamce kanalizace, která 
chybí především v osadách. „Osady nemají dost obyvatel na to, 
abychom dosáhli na dotační tituly. Rozpočet na kanalizaci pro veš-
keré naše osady je 50 milionů korun,“ doplnil Adamec.

Bžany se snaží přilákat i nové obyvatele. Obec leží v Českém 
středohoří nedaleko Milešovky. Zároveň ale má blízko ke klíčovým 
silnicím. „Děláme všechno pro to, abychom přitáhli nové obyvate-
le. Zatím se nám to daří. Máme prodané všechny pozemky, které 
byly k prodeji určené,“ dodal Adamec s tím, že obec úzce spolu-
pracuje se soukromými investory.

Odborná komise zvolila vítězem Bžany za komplexní přístup 
k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového 
života a životního prostředí. Celokrajské vyhlášení výsledků letošní-
ho ročníku se uskuteční 26. srpna. Kromě nejvyššího ocenění budou 
předány další stuhy vítězům dílčích kategorií – Oranžová stuha za 
spolupráci obce a zemědělského subjektu Vražkovu (okres Litomě-
řice), Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí obci Lipová (Dě-
čínsko), Modrá stuha za společenský život obci Nové Sedlo (Louny) 
a Bílá stuha za činnost mládeže obci Mšené – Lázně (Litoměřice).
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Z webu obce:

OBEC BŽANY
VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2015 

Vážení spoluobčané,
obec Bžany se přihlásila do soutěže „Vesnice roku 2015“ 

a hned na poprvé se zadařilo. Ve středu 3. června navštívila 
obec krajská komise. Komisi jsme přivítali na obecním úřadě, 
kde jsme zahájili prezentaci naší obce malou výstavkou a před-
ložením našich dokumentů. Následovala prohlídka všech míst-
ních částí. Zavítali jsme též na exkurzi do Bramborárny v Buko-
vicích, kde komisi provedli majitelé firmy. Druhé větší zastavení 
i s občerstvením čekalo na komisi v hasičárně u SDH ve Lheni-
cích. Odtud jsme pokračovali dále až na Pytlíkov, kde po pro-
hlídce kapličky mohli členové komise obdivovat nádherný vý-
hled od domu paní Chalupové. Po celou dobu bylo nádherné 
slunečné počasí. A výsledek? V pátek 19. 6. nám bylo sděleno, 
že obec Bžany získala nejvyšší ocenění a to zlatou stuhu – vítěz-
ství v krajském kole. Komise sleduje úroveň společenského ži-
vota v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou 
vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, ve-
řejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě ta-
ké koncepční dokumenty obce. Aby toho nebylo málo, tak jsme 
ještě získali titul za knihovnu roku 2015. Zároveň s těmito oce-
něními postupujeme do celostátního kola soutěže Vesnice ro-
ku 2015. Toto ocenění je poctou pro celou naši obec.

Velké poděkování patří všem našim občanům, kteří se svým 
aktivním přístupem zapojují do veřejného života.

DÍKY Vám všem!
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Vesnicí roku Plzeňského kraje 
jsou Kornatice na Rokycansku

Malá vesnička Kornatice na Rokycansku, kde žije asi 190 stá-
lých obyvatel, se letos stala Vesnicí roku v Plzeňském kraji. Korna-
tice postupují do celostátního kola soutěže. „Krajské vyhodnoce-
ní soutěže se uskuteční až 1. srpna, kdy budou zveřejněni také ví-
tězové z ostatních kategorií soutěže,“ řekl hejtmanův náměstek 
pro regionální rozvoj Ivo Grüner (ČSSD). 

Podle starosty Kornatic Jindřicha Šustra prodělala obec za posled-
ních deset až 15 let velké změny. Má plyn, vodovod a povrchovou 
kanalizaci. „Před deseti lety jsme měli asi 106 obyvatel, obec vyčle-
nila pozemky k výstavbě 50 rodinných domů, dvě třetiny už stojí. 
Dalších zhruba 20 domů by mělo vyrůst na soukromých pozemcích. 
Noví obyvatelé se navíc dobře zapojili do života obce a vesnice táh-
ne za jeden provaz,“ řekl starosta.

I přes roční rozpočet 2,1 milionu korun se obec pustila napří-
klad do stavby nového kulturního domu. „Dokončili jsme ho loni, 
stál 15 milionů, na 8,75 milionu jsme měli dotaci. I tak to pro nás 
bylo dost finančně náročné,“ řekl Šustr. V kulturním domě se kro-
mě diskoték a tanečních zábav pravidelně scházejí tři oddíly stol-
ních tenistů, v patře je posilovna, dětský koutek a prostor pro cvi-
čení žen. Před třemi lety se zhruba po půlstoletí obnovila v obci 
činnost ochotníků. Aktivní je spolek žen. 

Do soutěže Vesnice roku se letos v kraji přihlásilo 25 obcí. Kraj 
podporuje účast obcí v soutěži mimo jiné tím, že aktivní obce ma-
jí větší šanci na získání krajských dotací na obnovu venkova.

Zdroje textů a foto: Deník, MF DNES, ČTK, ČRo,
místní noviny, krajské úřady, MMR, obce

Vesnice Krásná na Chebsku, se letos stala Vesnicí roku v Karlovarském kraji
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Spolek jednal o sociálním bydlení, spolupráci s biskupskou
konferencí i o programu Národní konference Venkov 2015

šily. My jsme připraveni jim pomoci,“ uvedla s tím, že samostatné 
charity pomáhají rovněž zapojit sociálně znevýhodněné lidi do pra-
covního procesu.

Na schůzi zaznělo, že v rámci restitucí by měla být církev vý-
znamným vlastníkem lesů. „Kromě obnovy a hospodářské funkce 
lesa chceme podporovat i jeho turistickou funkci,“ sdělila Váňová. 

V následující diskusi se vyjádřil i předseda Spolku Eduard Ka-
vala. Vzpomněl, že památky jsou jedinou komoditou, která z do-
tace produkuje zisk. „Výzva zpracovaná Sdružením historických sí-
del hovoří o tom, že se dotační titul pohybuje v řádu 500 milionů 
korun, aby se zastavila nejhorší devastace. Dovedu si představit, že 
bychom načítali síly v dlouhodobějším tlaku,“ řekl Kavala.

K sociálnímu bydlení uvedl, že nová chystaná pravidla budou 
mít tři podoblasti, přičemž dvě by měly spadnout výhradně do 
kompetencí obcí. „Nedovedu si představit, že nám někdo v obci 
s bytovým fondem přikáže ubytovávat lidi, kteří neplatí, ničí věci 
a nejsou ničím odpovědní. To je ta špatná strana mince sociální-
ho bydlení,“ shrnul. 

Sociální podnikání není totéž co sociální a zdravotní služby

K sociálnímu podnikání se vyjádřil i Radan Večerka, podle kte-
rého je třeba si ujasnit, že se má jednat o podporu subjektu, který 
se rozhodne podnikat, tvořit v budoucnu zisk a má zároveň příva-
žek „sociální“. „Což znamená, že si na začátku stanoví nějaká bře-
mena, že např. zaměstná určité procento nepřizpůsobivých a než 
vykryje tuto věc a začne vydělávat, dostává dotaci. Toto je sociál-
ní podnikání,“ vysvětlil Večerka s tím, že je zároveň třeba počítat 
do budoucna s udržitelností na základě zisku. „Pokud hovoříme 
o chráněných dílnách, kde je cílem jenom zaměstnat a ne tvořit 
zisk, pak se nejedná o sociální podnikání,“ dodal.

K tématu lesů Eduard Kavala zdůraznil problém načerno zaměst-
návaných lidí ze zahraničí na úkor místních. Zaměstnanost v lesích 

Představitelé Spolku pro obnovu venkova se v posledním čtvrt-
letí zabývali řadou oblastí, které se dotýkají života lidí na venkově. 
Jejich pravidelné schůze se konaly na půdě Senátu PČR v Praze. 

Duben
Schůze se konala 7. dubna. Témata se týkala možné formy spo-

lupráce Spolku s Českou biskupskou konferencí, sociálního bydle-
ní či zapojení Spolku do přípravy Regionálních akčních plánů a Re-
gionálních stálých konferencí. 

moŽNÉ Formy spolupráce spov 
s českou Biskupskou koNFereNcÍ

Na schůzi zavítaly dvě zástupkyně České biskupské konference 
(ČBK), s nimiž byla předem dohodnuta možnost spolupráce při opra-
vách drobných církevních památek, v oblastech sociálního bydlení či 
podnikání a vzdělávání. PhDr. Miloslava Váňová přítomným sděli-
la, že na projektech, které církev zastřešuje, pracují v rámci krajů jed-
notlivé diecéze. Obce, které mají zájem, se na ně mohou obrátit.

Památky, školství, sociální bydlení, zaměstnanost i lesy…

Váňová nabídla spolupráci například při opravách drobných kul-
turních památek, které v novém programovém období už nemají 
šanci na získání dotace v rámci Programu rozvoje venkova. Dále 
uvedla, že v rámci oblasti školství a vzdělávání připravili dokument 
„Etická výchova“. „Jednotlivými vlastníky škol jsou farnosti/diecé-
ze a ty si představují své konkrétní vzdělávací programy. Budeme 
rádi za spolupráci s obcemi, kde se tyto školy nacházejí,“ řekla.

Česká biskupská konference je dle slov Miloslavy Váňové při-
pravena ve spolupráci s obcemi řešit i otázku sociálních služeb 
a sociálního bydlení. „Máme řadu azylových domů a připravujeme 
projekty, které by pokryly nové standardy sociálního bydlení, jak je 
připravujeme s MMR. Na obce je teď kladen velký tlak, aby to ře-
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považuje za důležité téma i Miloslava Váňová. „Pokud dáme v lesích 
práci nezaměstnaným, vězňům a jiným problematickým skupinám, 
pak je to otázka projektu a evropských dotací. Ale církev chce být 
i sociálním hospodářem a i pro nás je prioritou zaměstnávat míst-
ní,“ shodla se s Kavalou.

IROP podpoří jen 1% památek, kterých máme na 40 tisíc…

Kavala se rovněž vyjádřil ke kulturním památkám, jež by se 
mohly využívat k sociálnímu bydlení. Konkrétně narazil na problém 
s památkáři. „Mladým a těmto skupinám se pomohlo s objekty, 
které jsou nadbytečné a často v kategorii téměř řítících se pamá-
tek, ale když tam každý kámen chrání památkář, tak s tím nic ne-
uděláte. Je pak jednodušší a levnější nechat to zchátrat a postavit 
nový objekt. Není to cesta k záchraně památek,“ řekl.

Eva Schönherrová z ČBK uvedla, že na národní a UNESCO pa-
mátky se specializuje IROP a evropské dotace. Zmínila i letošní spo-
lupráci se SHS a SMO přimět IROP k podpoře širší skupiny pamá-
tek, které mají ekonomický potenciál, a pomoci tak zvýšit zaměst-
nanost. „To se bohužel nepodařilo, takže dotace podporují zhruba 
jedno procento všech památek. Přitom jich máme zhruba 40 tisíc 
v republice, národních a UNESCO památek je asi 270 a památek 
na indikativním seznamu asi 160,“ řekla. 

Stanislav Rampas reagoval, že v otázce památek je potřeba 
zabojovat, aby se navýšil celkový balík peněz určený na opravy. 
„Pro Vaši představu, jde na těch 40 tisíc památek v ČR z minister-
stva kultury 530 milionů korun, na filmovou kulturu 800 milionů 
a na Národní muzeum, tedy na jednu stavbu v Praze, 900 milio-
nů korun,“ řekl.

Vyjádřil se rovněž k otázce lesů a vzpomněl na situaci, kdy Stát-
ní lesy nejprve přiměly dřevorubce k zakoupení jejich strojů a vzá-
pětí došlo na velké veřejné zakázky, práci jim nedali nebo nezapla-
tili. „A v současné době sem jezdí cizinci a místní stále nemají prá-
ci. Znám celou řadu dřevorubců, kteří mají techniku, chtěli by 
pracovat, ale nemohou. Je třeba umožnit práci lidem s živnosten-
ským listem na práci v lese. Protože jinak se dostanou do sociální 
pasti a stejně se o ně budeme muset postarat,“ dodal s apelem na 
ČBK, aby nepřevládl názor, že čím větší tendr, tím lépe. 

Lesy a půda – pro církev by neměl být po restituci zisk hlavní

Stanislav Rampas navíc rozšířil téma o zemědělskou půdu. „Le-
tos máme rok půdy, zajímá nás ochrana zemědělského půdního 
fondu, nejen v pohledu, že by se neměl zastavovat, ale i v pohle-
du erozním, v pohledu udržitelnosti vody v krajině atd. A zároveň 
bych Vás chtěl poprosit, protože mluvíme i o rodině a ochraně ro-
diny na venkově – nedávejte při pronájmech přednost tomu, kdo 
dá víc, ale tomu, kdo tam skutečně bydlí a pracuje. Hovoříme o ro-
dinných farmách a já zjišťuji, že některá biskupství hovoří pouze 
o tom, že pronajmou půdu tomu, kdo dá víc,“ řekl s dodatkem, 
aby se nehovořilo jen o kulturních památkách, ale obecně o pa-
mátkách, které jsou i místního významu.

V debatě zazněly návrhy, aby ČBK zorganizovala setkání na 
úrovni krajů a zástupců diecéze na téma nakládání církve s resti-
tuovaným majetkem i nastíněním problémů venkova. Další pod-
nět se týkal vytvoření fondu pro podporu památek na území ob-
ce. „Není to jen záležitost obce a církve zvlášť, je třeba mít spo-
lečný fond na revitalizaci památek a objekty kulturní hodnoty, 
kde by spolupracovaly samospráva s církví. Téma lesů by se zase 
mělo rozšířit o téma půdy, aby církev dbala nikoliv jen o zisk, ale 
i snahu zařadit místní občany a podporovat rodinné podniky,“ 
shrnula Schönherrová.

sociálNÍ BydleNÍ
K tématu sociálního bydlení přizval Spolek předsedu SMO Da-

na Jiránka a senátora Radko Martínka, aby objasnili koncepci, 
která zahrnuje nová pravidla pro sociální bydlení. Podle Eduarda 
Kavaly budou mít změny vliv na hospodaření velkých měst, ale 
i jednotlivých obcí. 

Reagoval rovněž na slova zástupkyně Senátu Horské, která řek-
la, že na rozdíl od dnešní praxe musí být kladen větší důraz na te-
rénní práci ve vyloučených lokalitách na budování skutečného sys-
tému služeb založeném na síti nestátních neziskových organizací. 
Řešením pro vyloučené lokality je řádné, nikoliv pouze formální ko-
munitní plánování, podpořené dostatkem finančních prostředků. 

„Rád bych věděl, jestli se někdo zabývá tou systémovou prací? 
U nás v obci teď skončil druhý projekt z MPSV, kde jsme stavěli na 
získání práce, zvyšování kvalifikace a finanční gramotnosti. Po 
skončení jsou opět všichni na úřadu práce. Ptám se, jestli není teď 
příhodný okamžik spojit sociální bydlení s tou prací,“ zaznělo na-
příklad z úst Kavaly.

Radko Martínek sdělil, že za doby jeho ministrování měli na 
kompletní bytovou koncepci sedm miliard ročně. „Dnes má MMR 
300 milionů korun. Takže já paní náměstkyni řeknu, že nejdřív mu-
sejí sehnat peníze a pak můžou dělat koncepci. Když budou mít 
peníze, mohou obce motivovat,“ řekl. Podle Martínka by se mělo 
obnovit to, co se již v minulosti osvědčilo. 

Došlo k dohodě, aby se zástupce Spolku účastnil pravidelných 
jednání pracovní skupiny SMO, která se zabývá sociálním bydle-
ním. Obě organizace se budou společně snažit, aby problematika 
sociálního bydlení co nejméně poškodila obce. SMO již poslala na 
vládu své připomínky.

Květen
Schůze se konala 5. května. Na programu byla koncepce národ-

ní konference Venkov 2015, přítomní si ujasnili rovněž kompetence 
jednotlivých členů předsednictva Spolku. Jan Florian přednesl zprávu 
z Evropského setkání Škol obnovy venkova v Německu a Stanislav 
Rampas informoval o novinkách souvisejících se stavebním záko-
nem, zákonem o pozemních komunikacích a katastrálních úřadech.

NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2015

Přípravy na národní konferenci Venkov 2015 jsou v plném prou-
du. Už nyní se předpokládá, že se uskuteční ve dnech 26. až 27. lis-
topadu v lázních Libverda v Libereckém kraji. Na svém květnovém 
jednání přítomní zástupci Spolku odsouhlasili, že se budou o pořá-
dání konference ucházet.

„Konferencí se aktivně zabýváme. Proběhla schůzka u pana sta-
rosty Kvapila v Koberovech, na dnešní jednání jsme pozvali zástup-
ce NS MAS – paní Zemanovou, zástupkyni MAS v místě konání 
konference a předsedu NS MAS Pošmurného. Mezitím jsme ata-
kovali MZe kvůli penězům. Po finančním vypořádání loňské kon-
ference na Plzeňsku jsme ihned uzavírali dohodu s MZe o financo-
vání nové konference. Vzhledem k současné situaci v rozdělování 
finančních prostředků na MZe se nám to prodloužilo. Byl bych rád, 
kdybychom si dnes řekli, za jakých podmínek se konference letos 
uskuteční,“ řekl Radan Večerka.

Eduard Kavala reagoval na některé ohlasy, že konference nepři-
náší výstupy a že je přehlídkou politiků. „Ohrazuji se, výstupy by-
ly každý rok a jsou podmínkou pro uznání dotace. Za další – MZe 
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vytýkalo, že konference je rozsáhlá a měla by se zúžit. Druhá věc 
jsou finance – to respektuji. Ti kdo je dávají, mají právo říct, co si 
tam představují,“ uvedl.

Dvoudenní konference se zaměří na zkušenosti starého období, 
aktuality v novém období, inovace a spolupráce, odborná témata 
dle analýzy potřeb ze strany partnerů, LEADER a CLLD. Již nyní se 
počítá s účastí 300 zájemců. 

evropskÝ veNkovskÝ parlameNt
Jaká by měla být role evropského venkovského parlamentu a je 

vůbec potřebný? I takové otázky řešili přítomní členové Spolku. 
„Náš názor je ten, aby se v této zemi nevytvářela nová struktura, 
která se bude jmenovat Venkovský parlament. Domníváme se, že 
to bude kontraproduktivní záležitost. Ale je otázkou, jak pojmout 
zapojení se do evropských struktur. Výstup v tomto okamžiku ne-
ní důležitý, nicméně hlas venkova je problémem napříč všemi ze-
měmi. Je tady představa, že by nositelem myšlenky byla Národní 
konference Venkov a zastřešovatelem Spolek, na rozdíl od ostat-
ních organizací, kde jsou úzce specifikované na spíše věci samo-
správné,“ uvedl Eduard Kavala.

„Z mého pohledu bychom měli využít toho, že rozdrobenost, 
kterou nám neustále vyčítají, je ku prospěchu, protože tisíce lidí ma-
jí mandát k tomu, aby si řídili venkov. A máme k tomu dnes z hle-
diska Evropy servis ojedinělý v podobě NS MAS. Pokud se toto dá 
dohromady, není potřeba vytvářet nic nového. Nebráním se ven-
kovskému parlamentu jako takovému, ale mám osobně velký pro-
blém s tím zřizovat něco na základě toho, co už existuje,“ řekl dá-
le Kavala. Po další diskusi téma uzavřel s tím, že došlo ke shodě na 
svolání partnerů k jednomu stolu. Přípravou setkání byli pověřeni 
pánové Rampas, Večerka a Florian. Termín a místo si dohodnou.

role čleNŮ pŘedsedNictva spov
Téma, které otevřel místopředseda Jan Florian, mělo znovu ujas-

nit, jaká je role Spolku, který má mít v určitých oblastech pevnou 
pozici, znalosti a informace, jež budou pronikat jak dolů, tak smě-
rem nahoru k poslancům a senátorům. Podle Jana Floriana má mít 
Spolek roli stabilního odborného starostenského pohledu na věc. 
„A to bychom měli ve výboru zajišťovat. Měli bychom se pokusit 
pro příští období ještě chytit to, co se nám nepodařilo v minulém 
plánovacím období, co se týče operačních programů. Myslím, že 
co se týče kompetencí, není šikovné, aby někdo za něco odpoví-
dal a druhý byl jeho zástupcem. Něco jiného je chodit na dané 
schůze, kde tomu tak může být,“ řekl mimo jiné Florian. 

ZákoNy, Úrady a umeNšováNÍ kompeteNcÍ oBcÍ
O zrušení tří katastrálních úřadů na Vysočině a v Jihočeském 

kraji informoval přítomné Stanislav Rampas. „Ředitel centrálního 
katastrálního úřadu, který má na starosti územní pracoviště, slíbil, 
že se už nic jiného rušit nebude,“ řekl Rampas, který zároveň do-
poručil ostatním účastníkům zjistit situaci ve všech krajích.

Dále sdělil, že ze zákona o pozemních komunikacích vyplývá, 
že vše se bude schvalovat na ORP. Obce si už nebudou moct tak-
řka nic schválit samy. 

Stanislav Rampas dále informoval, že MMR má v návrhu ome-
zit kompetence stavebních úřadů a opět stáhnout kompetence na 
ORP. Doporučil, aby si Spolek dával pozor na umenšování kompe-
tencí v obcích.

Rampas rovněž informoval o své účasti společně s předsedou na 
jednání výboru pro kulturu. „Jednalo se o doporučeních pro venkov 
– památkách a navýšení POV. Projednává se možnost financí z MMR 
(120 mil. Kč) a MF (50 mil. Kč). Podvýbor to napsal do usnesení ja-
ko doporučení. Nyní čekáme na stanovisko PS a MF. Navrhované na-
výšení 300 milionů korun na kulturní památky (zejména prostřed-
nictvím ORP) prošlo do usnesení podvýboru,“ uzavřel Rampas.

V závěru jednání souhlasili přítomní s připomínkami SMO k pro-
blematice sociálního bydlení. šum

(Zdroj: záznam, který dle průběhu schůze
zapsala tajemnice Iva Svobodová)

V centrech měst a obcí: Kvalita života. 
Identita. Ekonomická síla.

Tomuto mottu bylo věnováno dvoudenní akce 28. a 29. května 
2015 v Dolním Rakousku, která byla restartem komplexní regene-
race center venkovských měst a obcí v podmínkách nového evrop-
ského plánovacího období. V českém překladu přinášíme zprávu z 
této akce s odkazy na prezentace (v němčině). 

Nejprve proběhla exkurze asi 35 účastníků do Strengbergu, Ste-
phanshartu a Melku, kde byly představeny různé dimenze využí-
vání volných budov v centrech obcí a města, a co je důležité, jakou 
roli sehrávají zástupci aktivní komunity, stejně jako vlastníci po-
zemků a majitelé domů. V programu se účastníci formou komuni-
kativních her (s využitím lístečků a tabule: Kdo chce do centra? 
Když myslím na centrum, myslím na...) a sociologických metod ko-
munikace (Speed Dating, Word Rap, Dotazník a la generátor soci-
álního prostoru) seznámili s různými myšlenkami o významu a pří-
nosech rozvoje center obcí a měst.

Druhý den, 29. května, přivítal hejtman Dolního Rakouska Dr. 
Erwin Pröll na 150 zainteresovaných účastníků z Německa, Polska, 
České republiky a z řady rakouských spolkových zemí na sympo-
ziu v klášteře Und v Kremži, kteří se pak na vysoké odborné úrov-
ni intenzivně věnovali danému tématu rozvoje center obcí a měst.

Rozvoj center je v Dolním Rakousku již mnoho let aktivně rea-
lizované téma. Poté, co se v široké míře intenzivně zabýval místní 
obslužností, infrastrukturou a bytovou výstavbou v centru města, 
má nyní – jak zdůraznil zemský hejtman Erwin Pröll při úvodním 
rozhovoru – jít především cestou využívání proluk a bojovat s tím, 
že řada budov zůstává prázdná a v neposlední řadě chránit země-
dělskou půdu.

K tomu poskytla cenné podněty řada impulzních přednášek vy-
soce postavených hostů z domova i ze zahraničí. Tak vystoupili ve-
doucí oddělení Daniel Gellner ze Saského státního ministerstva pro 
životní prostředí a zemědělství v Drážďanech, stejně jako Oskar Ja-
nuschke, vedoucí oddělení městského marketingu Lienz o účin-
ných formách a strategiích boje za snížení volných a nevyužívaných 
budov. Peter Görgl z Katedry geografie a regionálního výzkumu ví-
deňské univerzity vysvětlil nezbytná opatření v územním plánová-
ní a uspořádání na místní a regionální úrovni.

Poté následoval blok „Dobré praxe“, který ukázal oživení cen-
ter z pohledu místních a regionálních orgánů. Jako referenti vy-
stoupili Nicholas Unterweger, starosta Kals na Grossglockneru, 
Bernhard Himmen, tajemník obce Ediger-Eller v Regionu Calmont 
(Porýní-Falcko) a Max Köberl, starosta bavorské obce Ringlai s je-
jich bohatými zkušenosti a komplexními akční programy.

Po polední přestávce pokračovali účastníci ve workshopech a dis-
kusích v rámci v pěti témat, které mají přímý a zásadní vliv na vývoj 
center: Demografické změny se vstupem Prof. Heinze Fassmanna, 
Bydlení s impulzem modelu POMALI arch. Valerie Seitz (www.po-
mali.at), Práce s impulsem OTELO (www.otelo.or.at), Nové využití 
volných a nevyužívaných budov (impulz/výstup) na příkladu Waid-
hofenu nad Ybbs a Ardaggeru s Hansem Stixenbergerem a Birgitou 
Weichinger (NÖ.Regional.GmbH) a téma Strategie a komunikace na 
příkladu „Cittá Slow“ s úvodním vstupem Dr. Gaby Pilse.

Bohatý program této akce, která na dva dny přesunula centra 
měst a obcí do centra pozornosti, ocenili hosté a účastníci jako ví-
tané seznámení s rozmanitými nápady, podněty a novými poznat-
ky. Komunikativní přestávky přinesly výměnu zkušeností a zpro-
středkovaly hostům nové perspektivy a nápady pro probíhající pi-
lotní proces rozvoje center měst a obcí s podporou pracovníků 
regionálního rozvoje Dolního Rakouska.

Další informace najdete na stránkách Územní plánování a regi-
onální politika v Dolním Rakousku. http://www.raumordnung-
-noe.at/index.php?id=462

Zdroj: http://www.spov.org/
priprava-obdobi-2014-/v-centrech-mest-a-obci--kvalita-zivo-

ta-identita-ekonomicka-sila-.aspx
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Škola v Blatničce Dopis ke škole v Blatničce

S Josefem Lažou a cimbálovou muzikou Technik

Vzpomínka na
Ludvíka Vaculíka

Domnívám se, že nemáme jiného spiso-
vatele, z jehož díla by jeho venkovský pů-
vod byl tak zřetelný. Ke všemu dění, k pří-
rodě, k lidským starostem, k občanským 
i politickým otázkám projevoval svůj zdě-
děný valašský patriarchální vztah. Jeho po-
ctivá a přesně mířená slova burcovala ob-
čany a demaskovala státní orgány; jeho 
Dva tisíce slov přispěly k zahraničnímu vo-
jenskému vpádu v roce 1968. Přitom ctil li-
dovou kulturu, zpíval lidové písně a „po-
lepšoval“ jejich texty. V osobním razítku měl 
kozu, jako svůj erb. Program obnovy ven-
kova podporoval a projevoval i svým život-
ním stylem.

Býval každoročním návštěvníkem i účin-
kujícím Mezinárodního folklorního festiva-
lu ve Strážnici, z něhož uvádíme fotogra-
fie.

Ke snímku školy v Blatničce, kde vznikla 
dílna „Tradice Slovácka“, která šije a opra-
vuje lidové kroje, napsal přiložený lístek.

Do milovaného domova se nyní vrátil.
Jan Kruml

S primášem Martinem Hrbáčem S režisérem Břetislavem Rychlíkem
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Letos již druhá valná hromada Národní sítě MAS se sešla ve stře-
disku Naháč v Choceredech u Prahy, aby schválila zejména rozpo-
čet a členské příspěvky, což se nestihlo na březnové volební valné 
hromadě v Zábřehu na Šumpersku.

Valná hromada byla usnášeníschopná za účasti 156 zástupců 
MAS z 169 členů, což činí 92% členské základny. V průběhu jed-
nání přišli další dva zástupci. Nicméně dle platných stanov byla po-
třebná ke schválení jakéhokoliv usnesení 2/3 většina přítomných, 
tedy 104 resp. 106 hlasů.

Členské příspěvky

Řídící jednání, předseda NS MAS Václav Pošmurný (Posízaví) 
přednesl návrh výboru na výši členských příspěvků dle podkladů 
k jednání. Jaromír Polášek (Šumavsko) navrhnul protinávrh člen-
ských příspěvku ve výši 5 000 Kč. 

Petr Žůrek (MAS Vizovicko a Slušovicko) požadoval od Výboru 
NS MAS vysvětlení výše členského příspěvku a vysvětlení strategic-
kého směřování NS MAS do budoucna. Konstatoval, že by si uměl 
představit i vyšší členské příspěvky, které by mohly financovat per-
manentního zástupce NS MAS v Bruselu.

Místopředseda Jiří Krist (Opavsko) vysvětlil, že se na moravsko-
slezském krajském jednání dojednala částka 10 000 korun a mé-
ně. Řídící jednání doplnil, že na krajském jednání středočeských 
MAS se dojednalo 10 000 korun. Tato částka je pokračování loň-
ského roku a rozpočet NS MAS pro rok 2015 je stavěn s touto část-
kou. 

Polášek doplnil, na základě jednání valné hromady jihočeských 
MAS, kdy každá MAS schraňuje každou korunu a NS MAS si vy-
tváří finanční rezervy, je podle něj rozpočet NS MAS pro rok 2015 

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 9Z

vyrovnaný a tudíž stačí částka 5 000 korun. Karasová (Strakonic-
ko) navrhovala částku 5 000 Kč vzhledem na budoucí alokaci pro 
každou MAS.

Cepáková (MAS Vodňanská ryba) uvedla, že dříve se platily člen-
ské příspěvky 5 000 Kč a k nim se připočítávala částka 5 000 Kč na 
vyjednávání NS MAS, který už není pro tento rok stanoven, proto 
byla nakloněna výši členských příspěvků 5 000 Kč. Bývalá tajem-
nice NS MAS Olga Špiková upřesnila, že v roce 2014 byla částka 
10 000 Kč výše členských příspěvků a v roce 2013 byla výše 10 000 Kč 
pro podpořené MAS a 2 000 Kč pro nepodpořené MAS a k tomu 
mimořádná částka na vyjednávání 5 000 Kč. V roce 2012 byla vý-
še dle podpory z PRV – MAS podpořené v 2. kole PRV 10 000 Kč, 
MAS podpořené v 5. kole PRV 10 000 Kč, MAS podpořené v 5. ko-
le PRV – dodatečně 7 000 Kč, MAS nepodpořené 2 000 Kč.

Návrh 5 000 Kč: pro: 74 /proti: 66 / zdržel se: 18 – neschváleno
Návrh 10 000 Kč: pro: 83 / proti: 53/ zdržel se: 22 – neschváleno

Jan Balcar (Království – Jestřebí hory) konstatoval, že ho překva-
pila obhajoba výše členských příspěvků pouze dvěma členy Výboru 
a navrhnul výši členského příspěvku 9 000 Kč. Řídící jednání vysvět-
lil, že se celý Výbor NS MAS shodnul na částce 10 000 Kč. Pavel 
Hroch (Střední Povltaví) konstatoval, že MAS nemají žádné infor-
mace, co se s příspěvky bude dít, na co budou použity atd. Navrh-
nul výši členských příspěvků opět 5 000 Kč. Radoslav Hanačík (Karl-
štejnsko) navrhnul výši členských příspěvků 7 000 Kč se splatností 
do 31. 8. 2015.

Anna Čarková (Kyjovské Slovácko v pohybu, členka Výboru NS 
MAS) informovala, že na základě reakcí členské základny NS MAS 
to vypadá, jako by nikdo nečetl zápisy z jednání výboru a nikdo si 

Druhá letošní valná hromada NS MAS schválila 
členské příspěvky a rozpočet
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pořádně neuvědomuje, jak se NS MAS za své působení posunula 
kupředu vzhledem k partnerům a řídícím orgánům. Navrhnula výši 
členských příspěvků 10 000 Kč. Jiřina Karasová (MAS Strakonicko) 
navrhnula znovu výši členských příspěvků 5 000 Kč z toho důvodu, 
že většina není vyslyšena a ani neexistuje a odkazovala se na stano-
vy NS MAS. Olga Ondráčková (Hlinecko, členka Výboru NS MAS) 
navrhnula výši členských příspěvků 10 000 Kč.

Řídící jednání doplnil, že Výbor NS MAS hlasoval výši členských 
příspěvků bez znalosti nového stanoviska, které vyplynulo z nedáv-
ného jednání valné hromady krajské sítě jihočeských MAS kvůli 
převolbě zástupce člena Výboru NS MAS a nový návrh 5 000 Kč 
nebyl zapracován. Řídící jednání se dále odkazoval na rozpočet NS 
MAS pro rok 2015, který je dalším bodem programu jednání val-
né hromady, kde jsou vysvětleny všechny položky, který byl zveřej-
něn jako podkladový materiál v předstihu před datem konání val-
né hromady NS MAS v Choceradech.

František Kopecký (Hranicko, člen Výboru NS MAS) připome-
nul, že krajské sítě si měly výši členských příspěvků projednat se 
svými MAS a připomněl olomouckým MAS, že většina 10.000 Kč 
odsouhlasila. Anna Čarková na závěr konstatovala, že by si člen-
ská základna měla uvědomit, kam se za své působení NS MAS po-
sunula, ale i přesto chápe, že nejsou všechny MAS spokojeny s do-
saženými výsledky. NS MAS je dobrá organizace, je to respekto-
vaný partner pro ministerstva a úředníky, významné organizace 
a instituce. Pochválila informační servis, který nemá žádná jiná or-
ganizace. V případě výše členských příspěvků 5 000 Kč nezaplatí 
NS MAS podíl dotací a projektů, ze kterých může v budoucnu fun-
govat. Jan Balcar poděkoval členům Výboru NS MAS za vysvětlení 
a stáhnul návrh výše členských příspěvků 9 000 Kč. 

Řídící jednání vyzval k hlasování posledního návrhu 10 000 Kč 
se splatností 30. června 2015.

Nové hlasování o návrhu 10 000 Kč: Pro: 120 / Proti: 17 / Zdr-
žel se: 21 – Schváleno

Rozpočet NS MAS na rok 2015

Řídící jednání přednesl informaci o návrhu rozpočtu dle podkla-
dů k jednání valné hromady z března 2015, kde došlo ke dvěma 
změnám označeným v rozpočtu červeně (analytik NS MAS a tech-
nické vybavení, které NS MAS do této doby nevlastnila). 

Černý (Mezilesí) požádal o zveřejnění rozpočtu, průběžného 
měsíčního plnění a výsledovky na webu NS MAS, aby byli členové 
průběžně informováni o hospodaření NS MAS.

Řídící jednání doplnil, že už nyní zasílá analytik NS MAS členské 
základně údaje pro přihlášení do zalogované části webu, kde bu-
dou mít přístup všechny MAS a budou zde zveřejněny všechny po-
třebné dokumenty a informace o chodu NS MAS. Členové Výbo-
ru dostávají podklady k hospodaření každý měsíc před konáním 
jednání Výboru.

Valná hromada NS MAS schválila rozpočet spolku na rok 2015 
v příjmové části ve výši 4 933 342 Kč a ve výdajové části 4 408 614 Kč 
a pověřila Výbor NS MAS stanovením dílčích položek rozpočtu 
a naplňováním rozpočtu. (Hlasování: pro: 133 / proti: 0 / zdržel se: 
25 – schváleno)

Nový člen výboru

Valná hromada NS MAS zvolila novým členem celostátního vý-
boru MAS Sdružení Růže zastoupenou Zuzanou Guthovou zvole-
nou na VH KS MAS Jihočeského kraje na období 2015–2017 jako 
náhradu za MAS Šumavsko zastoupenou Jaromírem Poláškem, 
který na funkci rezignoval. (Hlasování: pro: 142 / proti: 0 / zdržel se: 
16 – schváleno) 

 
Potvrzení správnosti zápisu z VH 11. 3. 2015 

Řídící jednání informoval, že zápis z VH NS MAS z 11. března 
2015 byl ověřen pouze Janou Kuthanovou (Hradecký venkov) a Ra-
doslav Hanačík (MAS Karlštejnsko) odmítnul zápis ověřit, proto se 
zápis předkládá ke schválení celé valné hromadě.

Hanačík vysvětlil, z jakého důvodu neověřil zápis z VH NS MAS 
z 11. března 2015. Dle Hanačíka nebyly podávány návrhy na usne-
sení v průběhu, tak jak jsou uvedeny v zápise, nebyla podávána 
usnesení ani po jednotlivých bodech ani na závěr. Druhá věc, při 
volbě probíhala desorientace v tom, že 5 krajských sdružení navrh-
lo do pozic ve Výboru a kontrolní komisi fyzické osoby namísto 
právnických osob. Pochybení je způsobilé k prohlášení neplatnos-
ti jednání, tak také informoval na jednání KS Středočeských MAS. 
Zopakoval, že zápis VH NS MAS konaný 11. 3. 2015 v Zábřehu na 
Moravě tak, jak je formulován, nezobrazuje správně průběh VH. 

Jaroslav Chmelař (MAS Pomalší) konstatoval, že Kontrolní komi-
se NS MAS nedostala žádný podnět ohledně neplatnosti nebo plat-
nosti zápisu VH NS MAS z 11. 3. 2015. Řídící jednání vyzval ke schvá-
lení zápisu z jednání valné hromady NS MAS ze dne 11. 3. 2015.

Valná hromada NS MAS na závěr schválila průběh jednání Valné 
hromady NS MAS konané dne 11. 3. 2015 – usnesení přijatá na té-
to Valné hromadě a konstatovala, že text zápisu zaznamenává prů-
běh jednání VH. (Hlasování: pro: 106 / proti: 1 / zdržel se: 51 – 
schváleno) Z ověřeného zápisu z jednání od VF upravil TSu
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Praha, 17. dubna 2015

Výbor NS MAS schvaluje:
– pověřením zpracování jednacího řádu do finální podoby PS Sta-

novy v návaznosti na novou verzi Stanov. Do té doby se budou 
jednání Výboru řídit současným jednacím řádem až do okamži-
ku schválení aktualizovaného jednacího řádu a schválení aktu-
alizovaných Stanov. 

– zrušení etického kodexu a začlenění jeho důležitých pasáží do 
jednacího řádu Výboru NS MAS. 

– aby se NS MAS zapojila do projektu Erasmus+. 
– pověření Poláška jako zpravodaje k projektu Erasmus+ a zajiš-

těním zapracování připomínek členů Výboru do žádosti projek-
tu Erasmus+. 

– podepsání žádosti a doplňující dokumentace projektu Erasmus+ 
předsedou NS MAS s podmínkou, že obsah projektu bude po 
rozeslání členům výboru elektronickou formou odsouhlasen 
nejméně 7 členy výboru. 

– vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele (dodavatelské za-
jištění organizace semináře) v rámci projektu „Resilience a adap-
tace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“ v jednot-
livých krajích v maximální výši 25 000 Kč na workshop. 

– možnost přijetí mimořádného příspěvku od MAS na realizaci 
projektu v rámci projektu „Resilience a adaptace na klimatickou 
změnu v regionálních strategiích“ a pověřuje tajemnici vytvoře-
ním podkladového dokumentu. 

– program jednání VH NS MAS na dva hlavní body – Stanovení 
výše členských příspěvků a Rozpočet na rok 2015. Výbor NS MAS 
dále stanovuje termín a místo konání VH stejně jako konferen-
ci k projektům spolupráce. 

– předat kompletní mailovou diskuzi členů výboru jako podklad 
pro jednání PS Stanovy s úkolem zpracování variantního návr-
hu úpravy Stanov a pověřeným zpravodajem určuje za PS Sta-
novy Františka Kopeckého. 

– pověřit dokumentem týkajícím se náplně činnosti NS MAS PS 
Vize a zároveň pověřením zpravodaje PS Vize Jiřím Kristem. 

– výběrové řízení na pozici analytika projektu „Rozvoj venkova na 
základě kvalitně zpracovaných strategií místních akčních skupin“.

– termíny uvedené ve výběrovém řízení na pozici analytika pro-
jektu „Rozvoj venkova na základě kvalitně zpracovaných stra-
tegií místních akčních skupin“. 

– smlouvu s firmou TOSA s.r.o. na zpracování účetnictví a pově-
řením předsedy k podepsání smlouvy s firmou TOSA s.r.o. 

– objednání kancelářského místa pro tajemnici u MAS Horní Po-
moraví o.p.s. v Hanušovicích. 

– podepsání smlouvy s T-Mobile (dvě telefonní čísla s neomeze-
ným paušálem a dvou mobilních internetů za celkovou cenu 
1 837 Kč s DPH za měsíc). 

– zajištění technického vybavení kanceláře NS MAS (dva note-
booky, server a další příslušenství včetně potřebného software) 
s rozpočtem maximálně 100 000 Kč s DPH.

– zaměstnat Olgu Špikovou jako zaměstnance projektu Resilien-
ce a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích 
na pozici organizátora v částečném úvazku max. 0,2 po dobu 
realizace projektu. 

– změny zastoupení NS MAS v některých platformách, monitoro-
vacích výborech a dalších orgánech a organizacích v návaznos-
ti na změny ve vedení NS MAS a aktuální situaci v jednáních. 

– Memorandum s ASZ a pověřuje předsedu NS MAS jeho podpisem.

Výbor NS MAS bere na vědomí:
– jmenování do pozice tajemnice Veroniku Foltýnovou. 
– zprávu o nabídce TV Prima. 

V ý b ě r  z  u s n e s e n í  j e d n á n í  v ý b o r u :V
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Dává za úkol:
Členům Výboru

– Z etického kodexu navrhnout přesunutí pasáží, které budou ná-
sledně součástí jednacího řádu Výboru NS MAS. Zodpovědný: 
Polášek, Makovička 

– Pověřit zjištěním kdy a jak se bude řešit nominace do platformy 
pro CLLD – MMR. Zodpovědný: Florian 

– Zjistit informaci kolik MAS z jednotlivých krajů má v plánu se při-
hlásit k prezentaci na veletrhu Země Živitelka 2015. Zodpověd-
ný: Krajští zástupci 
Tajemnici:
Vyzvat členy NS MAS k potvrzení zástupců v NS MAS. Probíhá, 

zatím obdrženo 83 jmenovacích dekretů – máme 166 členů (50 %). 
Na základě dekretů kontrola (v součinnosti se Spolkovým rejstří-
kem) názvu, sídla, dvou kontaktních osob – statutár, zástupce
–  požádá zainteresované MAS o vyjádření k jejich postupu v pří-

padě OP ŽP, zda se OP ŽP budou účastnit či nikoliv – na zákla-
dě dostupných podmínek implementace.

–  Kontaktovat Mendelovu univerzitou v Brně a domluvit podmín-
ky možné spolupráce.

–  Pozvat zástupce SAV na seminář k projektu Resilience a adap-
tace na klimatickou změnu v regionálních strategiích s možnos-
tí další spolupráce. VF

Praha, 15. května 2015

Výbor NS MAS schvaluje:
– program svého jednání dne 12. 5. 2015. 
– zpracování témat PS Vize pro diskuzi s MZe a to témata: národ-

ní dotace, aktivity směrem k Lesům ČR a správám povodí, vlast-
ní aktivita MAS směrem k MZe v rámci poskytování služeb. 

– rozeslání podkladových materiálů k Zemi Živitelce 2015 jednot-
livým MAS a dalším partnerům. Přípravou akce pověřuje PS PR 
vedenou zpravodajem Miloslavem Olivou. Dále Výbor NS MAS 
schvaluje jednotný organizační poplatek 1 500 Kč na celou dél-
ku trvání akce. 

– návrh Memoranda o spolupráci s Mendelovou univerzitou v Br-
ně a pověřuje podpisem předsedu. 

– příspěvek na realizaci akce LeaderFEST 2015 pro organizátora 
MAS Mezi Úpou a Metují ve výši 50 000 Kč.

Výbor NS MAS je znepokojen situací v průběhu provádění 
Standardizace MAS, zejména nedodržováním termínu pro kon-
trolu podkladu ze strany SZIF a neúměrně přísným způsobem 
posuzování potenciální propojenosti vlivných skupin, kdy jsou 
MAS nuceny k novým volbám dle metodik, které nebyly dopře-
du známy. 

Výbor upozorňuje ministerstvo zemědělství, že z těchto dů-
vodu jsou MAS často tlačeny do svolávání jednání orgánu MAS 
v krátkých termínech, ovlivňování výsledku voleb do orgánu 
MAS, často proti vůli členské základny apod. 

Definitivní odstranění nedostatku je navíc ve většině případu 
vázáno na provedení zápisu do spolkového rejstříku vedených 
krajskými soudy, kde MAS nemůže účinně ovlivnit lhůty. 

Z výše uvedených důvodů Výbor žádá: 
– SZIF: 
– o dodržování lhůt stanovených pro administraci na SZIF, 
–  a zveřejnění přehledu nejčastějších chyb a doporučení způ-

sobu jejich odstranění, 
– MZe: 
–  o svolání jednání k diskusi nad nejčastějšími problémy a ná-

vrhu jejich řešení např. v podobě úpravy metodik, 
–  prodloužení termínu pro odstranění nedostatku ze strany 

MAS do min. 30. 9. 2015 
Předáním výše uvedeného textu kompetentním pracovníkům 

MZe a SZIF pověřuje Výbor NS MAS vyjednávací tým PRV pod 
vedením Jana Floriana. 

Dává za úkol:
Členům Výboru

– Vytvořit podklad pro obecný statut pracovních skupin NS MAS. 
Zodpovědný: předseda

– Pozvat Ing. Rostislava Mazala, ředitele odboru řízení operačních 
programů, na další jednání Výboru NS MAS. 
Tajemnici:

– Tisková zpráva na web o jednání zástupců NS MAS v záležitos-
ti úpravy pravidel k Osvojování. Zodpovědná: Florian 

– Výbor NS MAS pověřuje vyjednávací tým OPZ setkáním se zá-
stupci MPSV (tým ředitelky Petrokové) a znovu projednat vzor-
ce alokací pro MAS – simulace návrhů za jejich osobní účasti. 
Zodpovědný: Hošek, Dvořáková. VF

Praha, 12. června 2015

Výbor NS MAS schvaluje:
– program svého jednání dne 9. 6. 2015. 
– navázání bližší spolupráce s MŠMT a NIDV a pověřuje předsedu 

NS MAS přípravou partnerských smluv. 
– postup jmenování vedoucích pracovních skupin, kdy je vedou-

cí pracovní skupiny jmenován Výborem NS MAS. 
– Statut pracovních skupin pro rok 2015. 
– přijímá za svého člena MAS Bobrava, z.s. 

Dává za úkol:
Členům Výboru
Navrhnout řešení systému zapojování NS MAS do projektů 

a upřesnění podmínek zapojování. Zodpovědný: předseda, krajští 
zástupci připomínkují 

Vyplnit krátký dotazník A. Čarkové, obsahující 5 stěžních témat, 
která trápí český venkov. Zodpovědný: Krajští zástupci 

Ostatním
Definovat kompetence a návrhy na zaměření práce současných 

pracovních skupin. Termín: do 30. 6. 2015, následně bude podkla-
dem pro další jednání Výboru. Zodpovědný: vedoucí PS VF

Výběrové řízení na pozici tajemníka ČMSZP

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů vyhlašuje vý-
běrové řízení na pozici tajemníka.

Základní předpoklady:
•  orientace v zemědělské politice (Společná zemědělská poli-

tika a PRV 2014–2020)
•  minimálně středoškolské vzdělání (v zemědělském směru vý-

hodou)
• základní znalost práce s kancelářskými programy
• dobrá znalost českého jazyka
•  znalost anglického nebo francouzského jazyka min. na ko-

munikační úrovni výhodou
•  zkušenosti s prací s internetovými publikačními systémy a so-

ciálními sítěmi

Osobní předpoklady:
• komunikativnost, dobré vyjadřovací schopnosti a vystupování
• pečlivost a systematičnost
• samostatnost a nasazení
• ochotu učit se novým věcem

Nabízíme: plný pracovní úvazek / flexibilní práci / prostor pro 
vlastní uplatnění a vývoj

Místo výkonu práce: Slezská 7, 120 00 Praha 2 / Termín ná-
stupu: dohodou

Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte elektro-
nicky na adresu info@cmszp.cz do 22. 7. 2015.

František Winter, předseda ČMSZP
http://cmszp.cz/nezarazene/2015/vyberove-rizeni-na-pozi-

ci-tajemnika/

http://cmszp.cz/nezarazene/2015/vyberove-rizeni-na-pozici-tajemnika/
http://cmszp.cz/nezarazene/2015/vyberove-rizeni-na-pozici-tajemnika/
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12:00–12:20  Informace k výzvě k předkládání strategií 
CLLD – MMR

12:20–12:40  MS2014+ (zřízení přístupů pro MAS, podání žá-
dostí o podporu Strategie CLLD) – MMR 

12:40–13:00 dotazy
13:00–14:00 přestávka na oběd (oběd není zajištěn)
14:00–14:20  Režijní náklady MAS (IROP 4.2) (počátek uzna-

telnosti, uznatelné náklady, způsob dokladování, 
kontroly a proplácení výdajů) – MMR

14:20–14:40  Programové rámce (společné informace pro 
všechny fondy, vysvětlení pojmů výzva MAS) – 
MMR

14:40–15:00  IROP 4.1 (podporované oblasti – konkrétní vyme-
zení, typy žadatelů, typové projekty) – MMR

15:00–15:20 dotazy
15:20–15:40 přestávka na kávu
15:40–16:00  Operační program Zaměstnanost (2.3.1) (pod-

porované oblasti – konkrétní vymezení, typy ža-
datelů, typové projekty, požadavky na hodnoce-
ní) – MPSV

16:00–16:20  Program rozvoje venkova (19.2) (podporova-
né oblasti – konkrétní vymezení, typy žadatelů, 
typové projekty, požadavky na hodnocení) – MZe

16:20–16:40  Operační program životní prostředí (4.2) (pod-
porované oblasti – konkrétní vymezení, typy ža-
datelů, typové projekty, požadavky na hodnoce-
ní) – MŽP / AOPK

16:40–17:00 dotazy
17:00 závěr

Aktuálnost dat v SCLLD

Ve svém doporučení v rámci konzultací strategií CLLD Hasko-
ning DHV uvádí doporučení doplnit data analýzy SCLLD o nově do-
stupná k roku 2013, popř.2014 – jsou-li dostupná.
1)  Strategie CLLD je platná pro období 2014–2020, data by tedy 

měla být maximálně aktuální k 31. 12. 2013 > není tedy třeba 
se zaobírat novými daty, v potaz je ovšem třeba brát možný vý-
voj, obzvláště pokud ho z pohledu současného stavu znáte, 
a pokud měl výrazný dopad na vývoj území

2)  V mnohých strategiích byla u některých hodnocení uvedena 
„stará“ data např. za roky 2011 nebo 2010 a nebyla doplněna 
novějšími > v těchto případech je třeba data v této oblasti ak-
tualizovat

3)  V oblasti evaluace SCLLD je ovšem také třeba brát ohled na vy-
hodnocování naplňování strategie (např. z vlastních zdrojů ne-
bo dotací od kraje) již za rok 2014

4)  MAS obdržela od ČSÚ data ve struktuře uvedené v Manuálu 
tvorby SCLLD za rok 2014 Zdroj: MZe

Seminář Agentury
pro sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování v rámci spolupráce s NS MAS 
realizovala dne 25. června 2015 seminář „Společensky odpověd-
né zadávání veřejných zakázek, sociální podnikání a tvorba MAP“ 
v rámci kterého vystoupili zástupci Agentury pro sociální začleňo-
vání, Ministerstva práce a sociálních věcí a Společnosti P3:
•  Alena Zieglerová, Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR
•  Daniela Pěničková, Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR
• Svatava Škantová, Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Eva Dorňáková, Společnost P3
•  Ferdinand Hrdlička, Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlá-

dy ČR www.socialni-zaclenovani.cz

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 3Z
Posun termínů standardizace

Na základě informací od Řídícího orgánu PRV Ministerstva ze-
mědělství Vás informujeme, že je nyní v mezirezortním připomín-
kovém řízení aktualizace Metodiky pro standardizaci místních akč-
ních skupin v programovém období 2014–2020, která posouvá ter-
mín možného doplňování žádostí o standardizaci do konce roku.

Připomínkové řízení bude probíhat do 3. 7. 2015. Po ukončení 
řízení bude materiál předložen ke schválení vládě.

Aktuálně bylo možné doplňovat žádosti do 31. 7. 2015. Nyní 
SZIF termín doplňování žádostí posunul do 30. 9. 2015. Pokud bu-
de návrh schválen, bude možnost doplňování posunuta až do kon-
ce roku. Pokud některá z MAS má termín do 31. 7. 2015 a chce 
prodloužit termín pro doplnění žádosti, ať pošle na SZIF požada-
vek o prodloužení termínu formou doplnění žádosti o standardi-
zaci, a to tak, že na Portálu farmáře do „Jiné přílohy“ připojí žá-
dost o posun (stačí word dokument). Na základě této žádosti bu-
de MAS vydána nová Žádost o doplnění.

Podrobné informace budou zveřejněny na webu MZe a SZIF po 
schválení aktualizace Metodiky vládou. NS MAS

Semináře pro MAS ke strategiím CLLD

Postupně upřesňujeme informace o připravovaných informač-
ních seminářích, pro MAS ke strategiím CLLD.

Semináře budou zaměřeny na povinnosti CLLD v Metodickém 
pokynu pro integrované nástroje (MPIN), hodnocení strategií a pro-
gramových rámců při výběru strategií k financování, podrobnosti 
k tvorbě implementační části a programových rámců ve vazbě na 
jejich hodnocení ze strany Řídících orgánů.

Termín a místo konání: 29. 7. 2015 Praha, 5. 8. 2015 Olo-
mouc (místo bude upřesněno)

Předpokládaný počet účastníků: cca 180 na každý seminář 
(max. 2 na každou MAS)

Registrace: každý účastník se přihlásí individuálně přes odkaz 
http://goo.gl/forms/MB6w3C4cQY NS MAS

Informační semináře pro MAS ke strategiím CLLD 
Cíl: předání aktuálních informací zejména s ohledem na:
– Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů 
– tvorbu programových rámců 

Termín a místo konání: 29. 7. 2015 Praha, 5. 8. 2015 Olomouc 
(místo bude upřesněno) 

Předpokládaný počet účastníků: cca 180 na každý seminář
(max. 2 na každou MAS)

Registrace: elektronicky, prostřednictvím NS MAS 

Navržený program:
09:30–10:00 registrace (drobné občerstvení zajištěno)
10:00–10:20  Přivítání, úvodní prezentace (představení cílů 

semináře, informace o aktuálním postupu přípravy 
implementace CLLD) – MMR / NS MAS ČR

10:20–10:40  Metodický pokyn pro integrované nástroje 
(MPIN) (změny v MPINu, závazná struktura stra-
tegie CLLD) – MMR

10:40–11:00  Metodická doporučení pro přípravu Strategií 
CLLD (nejčastější chyby ve zpracování strategií) – 
členové expertního týmu MEDUIN / Haskoning DHV

11:00–11:40 dotazy
11:40–12:00  Standardizace MAS (nejčastější nedostatky v před-

ložených dokumentech a způsob jejich řešení, způ-
sob hlášení změn, postup vystavení osvědčení) – 
SZIF / MZe

http://www.socialni-zaclenovani.cz
http://nsmascr.cz/ostatni/2015/informacni-seminare-pro-mas-ke-strategiim-clld/
http://goo.gl/forms/MB6w3C4cQY
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MAP v kontextu OP VVV
Prioritníosa3 je postavena na základní 

tezi, že klíčovým článkem kvality škol jsou 
motivovaní a kompetentní učitelé a ředite-
lé (Strategie2020).

Cílemakce KLIMA je rozvíjet ve školách 
motivující kulturu zaměřenou na maximální 
úspěch pro každého žáka a každého učite-
le a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

Filozofií akce KLIMA je omezený počet 
vzdělávacích cílů vzájemně propojených a sla-
děných v soustavě projektů a výzev – reali-
zace místních akčních plánů je součástí.

Typy individuálních projektů
– Systémové
– Ostatní
–  Koncepční – podpora projektů navrhují-

cích koncepční řešení problematiky a ově-
ření řešení v praxi

–  Regionální – komplexní řešení problema-
tiky v rámci území

–  Tematické partnerství a sítě – podpora 
vytváření partnerství a síťování institucí

–  Na úrovni individuální instituce – formou zjednodušeného fi-
nančního vykazování („Šablony“)

Informace pro MAS 
k prezentaci na
Zemi živitelce 2015

Země živitelka 2015 se koná od čtvrtka 27. 8. do úterý 1. 9. 2015.
Prezentace MAS bude opět realizována v pavilonu Z za pod-

pory MZe – CSV. V tomto pavilonu se předpokládá prezentace 
partnerských organizací CSV, MMR, NS MAS ČR, SPOV ČR, ARZ, 
NSRV, NSS MAS, MAS z ČR a SR, případně další partneři CSV.

K dispozici bude také venkovní plocha 507 vedle pavilonu Z, 
kde budou umístěny tradiční dřevěné stánky jako venkovská trž-
nice a s ní související odpočinkové místo venkovská hospoda. 
U pavilonu Z bude tradičně umístěno podium pro kulturní vystou-
pení, které zabezpečuje SPOV ČR za podpory MMR.

Večer venkova se uskuteční v pátek 28. 8. 2015, jeho úče-
lem je neformální setkání zástupců partnerů CSV, MAS a dalších 
partnerských a spolupracujících organizací. Bude možné ochutnat 
regionální potraviny a produkty.

Předem děkujeme za případné zapojení a představení vašich re-
gionálních specialit. Doprovodným programem bude prezentace 
20 let soutěže Vesnice roku.

Expozice bude rozložena dle předem určeného návrhu – pre-
zentace MAS a prezentace partnerů CSV z řad zemědělských a od-
borných organizací.

Vybavení stánků bude definováno dle počtu zájemců z řad MAS 
a oslovených partnerů. Za stánky bude společné zázemí s lednicí 
pro každý stánek, společným umyvadlem a úložným prosto-
rem. Rozmístění bude upřesněno v připravovaném návrhu v průbě-
hu června.

Každá přihlášená MAS bude mít k dispozici 2 ks vystavovatel-
ských průkazů. Každý venkovní stánek bude mít k dispozici 2 ks 
vystavovatelských průkazů. Další průkazy je možné objednat 
dle pokynů Výstaviště České Budějovice viz objednávkový blok 
v odkazech.

Pro prezentaci regionálních značek nebudou v pavilonu vyčle-
něny samostatné stánky. Prezentace a případný prodej regionál-
ních výrobků bude možný na stáncích v rámci prezentace MAS. 
Tradiční dřevěné stánky budou umístěny podél spojovací trasy pa-

vilonů Z a T a dále podél venkovní plochy 507. Předpokládaný 
počet stánků je 24 ks (koncepce jako v roce 2014).

Z důvodu omezené kapacity stánků je potřeba se přihlásit co 
nejdříve. Je nutné nahlásit sortiment u všech vystavovatelů.

Upozorňujeme, že expozice a venkovní stánek musí být obsa-
zeny po celou dobu výstavy.

Pokud nebude, budeme nuceni přistoupit k finančním postihům.
Poplatek za prezentaci a propagaci je ve výši 1 500 Kč za 

MAS a 1 500 Kč za venkovní stánek.
Zápis do katalogu si zajistí každá MAS samostatně. Učiňte tak 

jako spoluvystavovatel NS MAS na formuláři přihlášky výstaviště.
V pavilonu Z budou vytvořeny uzamykatelné skladové prostory. 

V žádném případě nebude možné parkování u pavilonu Z (mimo 
půjčovny koloběžek). Pokud budou chtít prodejci parkovat v rám-
ci areálu výstaviště, musí postupovat dle pokynů výstaviště (viz po-
kyny na webu).

Veškeré podklady jsou k dispozici také na stránkách: 
http://nsmascr.cz
http://nsmascr.cz/dokumenty/dokumenty-akce/zeme-zivitelka/ze-
me-zivitelka-2015/

Informace z Výstaviště české Budějovice:
http://www.vcb.cz/kalendar/274-zeme-zivitelka
http://www.vcb.cz/kalendar/274-zeme-zivitelka/objednavkovy-
-blok Veronika Foltýnová, tajemnice NS MAS

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 4Z

http://nsmascr.cz
http://nsmascr.cz/dokumenty/dokumenty-akce/zeme-zivitelka/zeme-zivitelka-2015/
http://nsmascr.cz/dokumenty/dokumenty-akce/zeme-zivitelka/zeme-zivitelka-2015/
http://www.vcb.cz/kalendar/274-zeme-zivitelka
http://www.vcb.cz/kalendar/274-zeme-zivitelka/objednavkovy-blok
http://www.vcb.cz/kalendar/274-zeme-zivitelka/objednavkovy-blok
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Zástupci dvanácti nevládních organizací 
požadovali změnu dotačních podmínek

V současné době vrcholí nastavení nejdůležitějších národních 
podmínek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Zá-
stupci dvanácti nevládních organizací však sledují současné návr-
hy a postoje Ministerstva zemědělství, týkající se výše uvedeného 
nastavení, s velkými obavami. Zcela se z nich totiž vytrácí hlavní 
smysl podpor, které by měly prioritně dopomoci ke skutečnému 
rozvoji venkova a udržitelného zemědělství.

Ministrem zemědělství Marianem Jurečkou předem deklarova-
né výrazné upřednostnění menších projektů a s tím souvisejících 
zjednodušených podmínek, které budou znamenat přínos pro ven-
kov, zůstává reálně pouze v rovině slibů, stejně jako podpora eko-
logického zemědělství, znevýhodněných oblastí (LFA) či mladých 
zemědělců. Navrhovaná podpora projektů do 1 milionu Kč ve vý-
ši pouhých 10 % z celkové obálky přesahující ve startovním kole 
příjmu žádostí částku 3,2 miliardy Kč na více než 19 tisíc zeměděl-
ců s velikostí do 150 hektarů (dle informace z ČSÚ) není dostateč-
ná. Stejně tak schází výrazná preference v rámci bodového zvýhod-
nění projektům do 5, resp. 10 milionů Kč, které budou tvořit těži-
ště podpor v rámci PRV. Naopak je na základě lobbistických tlaků 
protlačován neadekvátní prostor pro gigantické projekty (až do 
150 milionů korun), které v budoucnu často vytvoří jen další zátěž 
pro daná území, tj. obec i krajinu a nemohou nijak pozitivně po-
moci ke zlepšení současných problémů, které ve zprůmyslněném 
zemědělství a na vylidněném venkově dlouhodobě panují.

„Naše asociace společně s celou řadou dalších nevládních or-
ganizací zastává dlouhodobě názor, že obzvláště na venkově je tře-
ba cílit veškerá opatření na rozvoj malého a středního podnikání, 

a to tak, aby finanční prostředky byly použity v konkrétních regio-
nech a násobily svůj efekt využitím mezi co nejvíce subjektů. A to 
podpora obřích projektů nesplňuje,“ řekl předseda Asociace sou-
kromého zemědělství Josef Stehlík.

Aktuální nastavení nových podmínek PRV 2014–2020 proto sig-
natáři této zprávy považují za nedostatečně projednané a nepřipra-
vené a požadují jeho změnu ve prospěch skutečného rozvoje ven-
kova, postaveného na podpoře malého a středního podnikání.

Josef Stehlík za Asociaci soukromého zemědělství ČR
Miloslava Váňová za Českou biskupskou konferenci
Jiří Rous za Český svaz ochránců přírody
Jan Kalafut za Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
Petr Mahr za Společnost mladých agrárníků ČR
Stanislav Rampas za Spolek pro obnovu venkova ČR
Milan Boleslav za Svaz marginálních oblastí
Josef Bezdíček za Svaz měst a obcí ČR
Kateřina Nesrstová za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Sdružení místních samospráv ČR
Národní síť místních akčních skupin ČR

Program rozvoje venkova 2014–2020
Jeho hlavním cílem má být obnova, zachování a zlepšení 

ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména 
agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkuren-
ceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu 
mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Pro-
gram by měl také podporovat diverzifikaci ekonomických akti-
vit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní mís-
ta a zvýšit hospodářský rozvoj. 
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Zdroj: ČMSZP
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nou…,“ uvedl Radim Sršeň, místopředseda SMS ČR a starosta Dol-
ních Studének v Olomouckém kraji.

Návrh poslankyně Kovářové je pro obce o to důležitější v situaci, 
kdy stát minimálně v první polovině letošního roku vybírá na DPH 
méně prostředků, než obsahovala oficiální predikce státního rozpoč-
tu na rok 2015. Podle průzkumu, který SMS provedlo za 1. kvartál 
letošního roku, se propad příjmů u obcí ve srovnání se stejným ob-
dobím minulého roku pohybuje okolo 18 %.

Odkaz na materiály z 25. schůze Výboru pro veřejnou správu 
a regionální rozvoj nalezneme zde: http://www.psp.cz/sqw/text/
text2.sqw?idd=105430 Zdroj: SMS

Rozpočtovým určením daní se bude 
zabývat expertní tým ministerstva 
financí a Svazu měst a obcí

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš se na Mi-
nisterstvu financí sešel se zástupci Svazu měst a obcí v čele s před-
sedou Františkem Luklem. Hlavním tématem bylo rozpočtové urče-
ní daní (RUD), podle kterého se rozdělují výnosy ze sdílených daní. 
Z jednání vyplynulo, že k RUD vznikne expertní pracovní skupina. 
Mimo jiné se bude zabývat motivačními prvky pro města a obce pro 
to, aby podpořily lepší výběr daní, řešit bude i samotné rozdělení vý-
nosů, příspěvek na přenesenou působnost a další témata, které se 
týkají financování územních samospráv.

Obě strany se shodly na nutnosti důkladného vyhodnocení 
změn, které v RUD provedly minulé vlády, zejména rozsáhlou nove-
lou v roce 2013. „Shodli jsme se, že naším společným zájmem je 
nastavení spravedlivého systému, který umožní městům, obcím, 
krajům i státu jak řádné plnění nezbytné agendy, tak investice do 
rozvoje,“ uvedl předseda SMO František Lukl a dodal: „Dohoda pa-
nuje i v tom, že je třeba otevřít debatu o rozpočtovém určení daní 
jako takovém, podíl na daních se totiž samosprávám v minulosti vý-
znamně snížil. Z území teď mimo jiné zaznívají požadavky, aby se 
obcím pokryly náklady, které mají se zajišťováním podmínek pro 
podnikání, například tam, kde jsou velká logistická centra.“

Ministr financí proto zřídí odborný pracovní tým, v kterém bu-
dou i zástupci měst a obcí. „Na novém modelu rozdělení rozpoč-
tového určení daní by měla existovat širší politická shoda, aby se 
předešlo neustálým změnám, které nepřispívají ke stabilitě hospo-
daření žádného rozpočtu,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš a do-
dal: „Obce nejlépe hospodaří, ale chápu, že na služby v území chy-
bí peníze. Rozpočet má nyní bohužel obrovský deficit, stále je tře-
ba velký problém, který způsobily minulé vlády, s vratkami 
zadržené DPH. Postupně se ale situace srovnává a děláme vše pro-
to, aby finanční prostředky šly tam, kde jsou skutečně potřeba.“

I proto Ministerstvo financí v současné době analyzuje možnost 
motivačních prvků pro samosprávy na podporu výběru daní. Vý-

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 6A
Reakce ministra zemědělství na vyjád-
ření ASZ k dotačním podmínkám PRV

Ministerstvo zemědělství navrhlo rozčlenění investic Programu 
rozvoje venkova (PRV) do tří obálek:
– 0 až 1 milion korun – žadatel s plochou do 150 ha,
– 0 až 5 milionů korun – žadatel bez omezení velikosti pozemku
–  nad 5 do 150 milionů korun – žadatel bez omezení velikosti po-

zemku.
Při žádosti do alokace 0 až 5 milionů a nad 5 milionů korun pla-

tí, že pokud je bodový součet stejný, pak se postupuje od nejmen-
šího projektu k největšímu. Jde tedy evidentně o zvýhodnění malých 
a středních podnikatelů. Navíc se jedná o návrh. Po příjmu žádostí 
jsme připraveni upravit alokace v rámci PRV. Zavádíme zcela novou 
speciální obálku pro malé zemědělce, kteří nebudou muset předklá-
dat posouzení finančního zdraví podniku. Je potřeba si uvědomit, 
že i malý zemědělec, potřebuje na opravu stájí pro 50 až 100 krav 
částku vyšší než 5 milionů korun. I tito zemědělci si tedy mohou 
„sáhnout“ na peníze z obálky 5 až 150 milionů.

Ministerstvo zemědělství ponechalo v rámci nastavení PRV i pod-
poru na projekty až do 150 milionů korun. A to proto, že jsou zde 
i chovatelé, kteří potřebují na investice do rozvoje a úprav svých 
podniků desítky milionů korun.

Průměrná velikost projektů za posledních sedm let dosáhla 1,7 mi-
lionu korun, takže všechny tři uvedené obálky jsou dostupné pro ma-
lé a střední zemědělce.

Dosud nemohli zemědělci kombinovat dotaci z Programu roz-
voje venkova s úvěry z dotací úroků z úvěrů. Nově v rámci PRV 
2014–2020 je zemědělcům umožněno tyto dvě formy dotace kom-
binovat. Zemědělec si tak může na financování části investice vzít 
úvěr s dotací úroků z úvěrů od Podpůrného garančního rolnického 
a lesnického fondu (PGRLF) a na zbytek investice mu může být po-
skytnuta dotace z PRV. Dále nově dochází ke snížení úrokového za-
tížení příjemců podpory ve formě dotace úroků z úvěrů, a to tím 
způsobem, že klesne z 1 % na 0,5 %. Ministerstvo zemědělství na-
víc navrhlo v rámci jednání s Asociací soukromého zemědělství 
(ASZ) možnost poskytovat od PGRLF úvěry pro malé a začínající ze-
mědělce, kteří mnohdy nemohou na úvěr od banky dosáhnout. To 
však vedeni ASZ z nepochopitelných důvodů odmítlo.

Zdroj: MZe

Vláda chce krajům navýšit příjmy 
z DPH, na obce zapomněla

V Poslanecké sněmovně se projednával vládní návrh novely zá-
kona o rozpočtovém určení daní, kterým by mělo dojít k navýšení 
daňových příjmů krajů.

SMS ČR, jménem více než tisícovky členských obcí, podporuje 
navýšení příjmů z DPH také pro obce. Poslankyně a členka před-
sednictva SMS ČR Věra Kovářová v rozpočtovém a posléze i ve vý-
boru pro veřejnou správu a regionální rozvoj předložila pozměňo-
vací návrh, kterým by došlo k navýšení příjmů z DPH také na stra-
ně obcí, a to ze současných 20,83 % na 21,4 %.

„Tento podíl představuje přibližně dvě miliardy korun, které by 
při troše dobré vůle vláda měla ve státním rozpočtu pro rok 2016 
bez potíží najít,“ říká Věra Kovářová.

Poslankyně dále připomíná, že poslední výrazné navýšení obec-
ních rozpočtů, které vzešlo z dlouholetého tlaku SMS na tehdejší 
vládu, proběhlo v roce 2012, avšak obsahovalo rovněž dílčí snížení 
výnosu u DPH, které nyní nárokují zpět kraje. Při zavedení tohoto 
opatření totiž ministerstvo financí v roce 2012 argumentovalo star-
tem 2. důchodového pilíře, který je nyní z rozhodnutí vlády postup-
ně rušen. Důvod pro snížení výnosu z podílu DPH tedy pominul.

„Vládě musíme stále dokola připomínat heslo Sdružení míst-
ních samospráv, že náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchud-

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=105430
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=105430
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sledky chce poslat Svazu měst a obcí tak, aby se o nich mohl de-
batovat nový expertní tým na svém zářijovém jednání.

Účastníci jednání se při hodnocení aktuálních dat o výběru daní 
shodli na pozitivním trendu v oblasti výběru DPH, které na úrovni ve-
řejných rozpočtů vykazuje meziroční růst již čtvrtý měsíc po sobě. 
„Uvítal jsem ujištění od pana ministra, že výpadek, který byl v mezi-
ročním srovnání patrný v prvních měsících letošního roku, a jehož do-
pad obce stále pociťují, byl způsoben mimořádnými vlivy. Už teď je 
vidět, že se situace srovnává, a to je dobře,“ řekl František Lukl. „Zá-
stupce Svazu jsem zároveň ujistil, že tento negativní vliv v průběhu 
roku zcela odezní a za celý rok naopak očekáváme meziroční nárůst 
inkasa sdílených daní, a to o 5 miliard korun,“ dodal Andrej Babiš.

Dalším tématem jednání byly kontroly. Předseda SMO Lukl uve-
dl, že je zájem Svazu stejný jako Ministerstva financí, aby se odstra-
nila duplicita, často multiplicita kontrol. Města a obce proto podpo-
rují nový zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě z díl-
ny ministerstva financí, který nadbytečné kontroly ruší, a snižuje tak 
administrativní zátěž samospráv. Zároveň zavádí adresnější odpo-
vědnost a posiluje nezávislost auditorů.

Debatovalo se také o hazardu, zejména jeho rušení a omezová-
ní prostřednictvím obecních vyhlášek. Jak snaha obcí, které regulu-
jí hazard vyhláškami, tak úsilí ministerstva financí v rámci správních 
řízení rušit vydaná povolení v co nejkratších termínech, směřují ke 
společnému cíli státu a měst i obcí: udělat v oblasti hazardu pořá-
dek. Otevřela se i otázka malých rozpočtových pravidel. Podle Sva-
zu by se měla zjednodušit pravidla pro rozdělování dotací, kde se 
aktuálně řeší, kdo bude odvolacím orgánem. Ministerstvo už v da-
né věci připravilo potřebnou metodiku. Zdroj: SMO

Asociace a Svaz: Samosprávy jsou
podfinancované, peníze i jasná pravidla 
chybí na sociální služby či bydlení

Zejména o financování územních samospráv jednaly Rada Aso-
ciace krajů předsednictvo Svazu měst a obcí. Peníze jsou mimo ji-
né třeba na sociální služby, podle krajů na ně v letošním roce stá-
le chybí více než 700 milionů korun. Dále chybí prostředky na do-
pravní infrastrukturu, kterou nelze financovat z evropských dotací 
2014+, a také na zdravotnictví. Obě organizace volají i po systé-
movém řešení sociálního bydlení. S jasnými pravidly, kompetence-
mi a odpovědností.

„S hejtmany jsme se shodli, že by se vláda měla zaměřit na do-
stupné nájemní bydlení. Velmi oceňujeme snahu vlády řešit otáz-
ku bytové nouze, důležité přitom je zajistit bydlení mladých rodin, 
seniorů, hendikepovaných a těch, kteří svou složitou bytovou situ-
aci nezavinili,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Ky-
jova František Lukl a dodává: „Aktuálně říkáme, že koncepce by 
se měla vzít jen na vědomí a na ni by měl navázat zákon, který bu-
de řešit bydlení v celé jeho šíři. Na tom jsme ochotní se podílet, ale 
musí být jasné financování, odpovědnost a pravomoci.“

„Jednání s vedením Svazu se uskutečnilo krátce po změně jeho 
vedení. Poblahopřáli jsme novému předsednictvu a informovali ho 
o výsledcích jednání s vládou. Týkalo se zejména přípravy státního 
rozpočtu na rok 2016 a přílivu imigrantů,“ řekl předseda Rady 
Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. 
„Kraje trvají na tom, aby došlo ke změně rozpočtového určení da-
ní, které nám ministr financí dříve přislíbil. Dnes však mluvil o tom, 
že zvažuje další roční odklad. Považujeme to za nešťastné, ročně 
to představuje 3,5 miliardy korun, což nejsou malé peníze,“ uvedl 
Hašek.

Financování trápí i města a obce. I ty jsou podfinancovány, co 
se týče rozpočtového určení daní a příspěvku na výkon státní sprá-
vy. Svaz i Asociace se shodují v tom, že pokud se samosprávě bu-
dou přidávat povinnosti, třeba v kontextu s dříve zmiňovaným so-
ciálním bydlením, musí jít s nimi i adekvátní finanční náhrada.

„99 % aktivit Asociace a Svazu je společných a jsem rád, že jsme 
se domluvili na pravidelných jednáních a stanovili si styčné osoby 
pro jednotlivé oblasti,“ řekl předseda SMO Lukl a dodává: „Palči-
vou otázkou samospráv je také duplicita, často i multiplicita kont-
rol. Obecně se jim nebráníme, ale požadujeme jednu, konečnou, 
na kterou by další navazovaly a respektovaly její výsledky. A u navr-
hovaného rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu mimo 
jiné říkáme, že NKÚ nemůže kontrolovat účelnost využitých peněz, 
protože nezná situaci v místě.“

„Jihomoravský kraj navštívila ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová. Probírali jsme i evropské dotace, stejně jako na jednání 
se Svazem. Stále považujeme za důležité, aby lidé měli v každém 
kraji jedno kontaktní místo pro dotace – Evropský dům,“ říká 
šéfhejtman Hašek. „V souvislosti s evropskými dotacemi jsou zásad-
ní aktivity pracovních týmů – regionálních stálých konferencí v kaž-
dém kraji – které budou doporučovat vyhlašování výzev. Zde vidím 
prostor i pro spolupráci s církvemi a celým neziskovým sektorem. Zá-
kladní myšlenka je, aby se po restitucích církve mohly více účastnit 
projektů a na některých spolupracovat,“ dodal.

Jednání se dotklo i uprchlíků. Podle Asociace krajů ČR vláda v sou-
časné době nepočítá s větším zapojením krajů, měst a obcí do řeše-
ní migrační vlny. Vše by podle kabinetu Bohuslava Sobotky měla 
zvládnout cizinecká policie a uprchlická centra. Zdroj: SMO

Začíná soutěž Komunální politik
roku 2015

Členské obce SMS dostávají jedi-
nečnou příležitost nejen dál šířit kon-
krétní inspirativní příklady své dobré 
praxe, ale v očích veřejnosti také přispět k lepšímu chápání nároč-
né a mimořádně obětavé práce starostů a dalších představitelů ob-
cí a měst.

Sdružení místních samospráv se totiž stalo spolupořadatelem 
soutěže Komunální politik roku 2015. Pod záštitou ministryně pro 
místní rozvoj Karly Šlechtové ji pořádá časopis Moderní obec spo-
lu s vydavatelstvím Profi Press. Soutěž získala i podporu senátora 
Miloše Vystrčila, předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí Senátu. Tento senátní výbor bude rovněž 
pořadatelem vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční 12. lis-
topadu ve Valdštejnském paláci v Praze.

Soutěž Komunální politik roku 2015 je postavena na hodnoce-
ní a propagaci inspirativních a občansky přínosných projektů, kte-
ré jsou spjaty s osobností konkrétních starostů, členů rad či zastu-
pitelstev obcí a měst, ale také třeba zaměstnanců radnic. Soutěží 



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 204 • 7/2015

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 8A

Úkolem pětičlenné poroty, ve které zasedali zástupci vyhlašova-
telů a profesionální novináři, bylo zhodnotit došlé zpravodaje, nejen 
po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít v po-
taz i celkový dojem zpravodaje. Předsedou poroty byl Pavel Šaradín 
z Katedry politologie a evropských studií FF UP v Olomouci, místo-
předsedkyní Marie Šuláková, redaktorka Zpravodaje Spolku pro ob-
novu venkova a NS MAS. 

Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v sobotu 4. 7. 2015 
v 18.00 hodin na Obecním úřadě na Velehradě, ocenění předával 
každoroční patron soutěže poslanec Miroslav Kalousek. Spolu s ním 
se vyhlašování zúčastnil kardinál Dominik Duka.

Vítězové v kategorii městských zpravodajů:
1. Těšínské listy (vydává město Český Těšín)
2. Jablonecký měsíčník (vydává statutární město Jablonec n. Nisou)
3. Hostivický měsíčník (vydává město Hostivice)

Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:
1. Zpravodaj obce Píšť (vydává Obecní úřad Píšť)
2. Jenštejnský občasník (vydává obec Jenštejn) 
3. Mokerský zpravodaj (vydává obec Mokré)

Vítěz kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních 
akčních skupin obhájil loňské prvenství Zpravodaj Posázaví (vydá-
vá MAS Posázaví, o.p.s.).

Vítěz kategorie nejlepší rubrika a téma:
Jana Macková za seriál článků „Lidový kroj z Rusavy v promě-

nách času“ (Zpravodaj obce Rusava).
Zdroj: Civipolis

Je vůbec v Česku zájem o poctivé malé 
a střední podnikatele a živnostníky?

Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR (SPŽ) a Asociace soukro-
mého zemědělství ČR (ASZ) jsou vážně znepokojeny situací, která 
se v poslední době vyvíjí vůči segmentu soukromých zemědělců, 
malých a středních podnikatelů a živnostníků. 

Otevřeně prohlašujeme, že nejsme a nikdy jsme nebyli zastán-
ci nepoctivých podnikatelů, kteří dokáží parazitovat na mezerách 
v naší legislativě a nefunkčnosti či neschopnosti státní správy. Dů-
razně se však ohrazujeme proti klimatu, které je v současné do-
bě vytvářeno kolem zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), 
tj. – podnikatelé jsou zloději a krátí stát na daních. 

Jistě nemusíme připomínat, že zloději se bohužel vyskytují ve 
všech vrstvách každé společnosti – mezi oligarchy, podnikateli, živ-
nostníky, zaměstnanci státní správy, represivním aparátem i mezi 
občany. Proti zlodějům a nepoctivcům se musí každá civilizovaná 
společnost bránit. Důležité je, jak efektivně, účinně a s jakými ná-
klady se bránit dokáže a do jaké míry přijatými opatřeními ztíží ži-

se v osmi kategoriích podle typů projektů. Z vítězů jednotlivých ka-
tegorií hodnotitelská komise vybere celkového vítěze.

Přihlašovat se lze i do dvou či více kategorií současně.
Vítězové jednotlivých soutěžních kategorií obdrží pro svou 

obec/své město prémii 20 tisíc korun, celkový vítěz pak 50 tisíc ko-
run. Navíc si všichni vítězové ze sídla Senátu odvezou i originální 
umělecky zpracované ocenění.

Po vyhlášení výsledků soutěže se budou moci vítězové jednotli-
vých kategorií i celkový vítěz soutěže prostřednictvím senátora Mi-
loše Vystrčila domluvit s Kanceláří Senátu na možnosti přivést v pře-
dem sjednaném termínu k bezplatné prohlídce prostor sídla Sená-
tu třicet svých spolupracovníků či dalších spoluobčanů.

Na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže budou do Valdštejn-
ského paláce v Praze pozváni všichni její účastníci. Vydavatelství 
Profi Press plánuje na stránkách Moderní obce představit nejen ví-
tězné projekty a jejich nositele z řad starostů a dalších zástupců ob-
cí a měst, ale zviditelnit i všechny další přihlášené projekty a osob-
nosti, které za nimi stojí.

Přihlášku do soutěže najdete na: http://komunalnipolitikroku.cz/
promo/promo-letak/, kde je vyjmenováno i všech osm soutěžních 
kategorií.

K přihlášce je nutno připojit přílohu, obsahující:
•  Krátký popis projektu a informaci, do které soutěžní kategorie 

je projekt přihlášen
•  Charakteristiku smyslu a přínosu projektu i způsob jeho napl-

nění (využití)
•  Informaci, čím může projekt oslovit také další obce a města
•  Popis způsobu financování projektu, výši nákladů obce/města 

na projekt a celkových nákladů – i ve vztahu k výši rozpočtu ob-
ce či města

•  Zapojení veřejnosti do přípravy projektu a jeho realizace
•  Případný přesah projektu mimo obec, jeho možné využití v rám-

ci mikroregionu, dobrovolného svazku obcí apod.
•  Informaci, jak byl (je) projekt přijat veřejností, případně jak byl 

medializován
•  Popis úlohy přihlašovatele (kandidáta) – politika (zaměstnance 

radnice), který je s projektem výrazně spjat (přišel s myšlenkou 
projektu, zasadil se o jeho prosazení v zastupitelstvu či veřejnos-
ti, byl „motorem“ realizace projektu, dojednal s okolními obce-
mi přesah projektu do celého mikroregionu, dobrovolného 
svazku obcí apod., dál projekt rozvíjí apod.).
To vše na třech až pěti stranách spolu s 5–15 fotografiemi, kte-

ré projekt představí, je třeba poslat:
• buď e-mailem na adresu ivan.rysavy@profipress.cz,
•  nebo písemně na adresu Ivan Ryšavý, Moderní obec, Profi Pre-

ss s. r. o., Jana Masaryka 2559/56b, 120 00 Praha 2, a to tak, 
aby přihláška i s popisem projektu byla příjemci dodána do 
16.00 hodin 25. září 2015.
Průběžně aktualizované informace k soutěži najdete na webu: 

www.komunalnipolitikroku.cz.
SMS ČR přeje všem, kteří se rozhodnou přihlásit, hodně zdaru!

Zdroj: SMS

Nejlepší obecní a městské zpravodaje 
2014 získaly ocenění na Velehradě

Do čtvrtého ročníku soutěže „O nejlepší obecní a městský zpra-
vodaj“, kterou vyhlásily KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, 
Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s., u příležitosti 
svátku slovanských věrozvěstů a již tradičních „Dnů lidí dobré vů-
le“ na Velehradě, přihlásily obce a města z celé ČR 302 zpravoda-
jů. Porota podruhé vybírala také nejlepší zpravodaj mikroregionů, 
svazků obcí a místních akčních skupin, kterých obdržela celkem 
27. Podruhé také vybírala nejlepší rubriku či nejlépe zpracované 
téma.

http://komunalnipolitikroku.cz/promo/promo-letak/
http://komunalnipolitikroku.cz/promo/promo-letak/
mailto:ivan.rysavy@profipress.cz
http://www.komunalnipolitikroku.cz


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 204 • 7/2015

Ministr zemědělství se přijel 
podívat na chov skotu v horských 
a podhorských oblastech

Chov skotu v horských a podhorských oblastech se stalo téma-
tem jednání předsednictva a dozorčí rady Českomoravského svazu 
zemědělských podnikatelů (ČMSZP) ve čtvrtek 21. května v Trutno-
vě. Setkání podpořil svou účastí ministr zemědělství Marian Jurečka.

Jedno ze zásadních témat svazu zahájili účastníci jednání praxí, 
a to exkurzí do provozu minimlékárny Voletiny. Ta funguje od ro-
ku 2014 a denně zpracovává 600 litrů vlastního mléka. Z produk-
ce se finálně k zákazníkům dostává tekuté a zakysané mléko, jo-
gurty či sýry.

Z provozu se delegace vydala na pastvu, tedy do areálů v nad-
mořské výšce 700 m n. m. Prohlídka byla ukázkou využití půdy 
v horských a podhorských oblastech. Závěr exkurze zavedl hosty do 
velkokapacitního kravína, kde je ustájeno na 200 kusů mléčných 
krav plemene ČESTR a odchovna telat. Tento kravín slouží také ja-
ko zimoviště pro venkovní chovy. O stádo 520 kusů dobytka se sta-
rá celkem pět zaměstnanců.

Závěr setkání patřil společné diskuzi mezi ministrem a zástupci 
svazu v prostorách penzionu U Pěti buků. V úvodu ministr infor-
moval o jednání koalice k tématu navýšení národního kofinanco-
vání Programu rozvoje venkova (PRV) 2014–2020 z 25% na 35%, 
které by zemědělcům pomohlo navýšit finance na jejich projekty 
tak, aby mohli efektivně rozvíjet své podnikání.

Zástupci ČMSZP navázali dotazem na rozdělení alokace na in-
vestice v novém PRV. Ministr deklaroval, že v návrhu je rozdělení 
financí dle velikosti i typu projektů, čímž bude zamezeno vyčerpá-
ní alokace jen velkými projekty na maximální hranici možných způ-
sobilých výdajů. „Své projekty v PRV budou moci žadatelé také 
podpořit zárukami nebo úvěry z Podpůrného a garančního rolnic-
ko a lesnického fondu (PGRLF) tak, jak tomu bylo nově ve 22. ko-
le PRV minulého období,“ uvedl ministr Jurečka.

„Svaz se již dlouhodobě dotazuje na redefinici méně příznivých 
oblastí pro zemědělství neboli oblastí LFA, kdy je nepřijatelné, aby 
se finance z degresivity plateb z LFA typu H v budoucích letech ne-
vrátily do těchto oblastí,“ předeslal jedno z hlavních témat disku-
ze předseda ČMSZP František Winter. „Momentálně se systém pla-
teb pro období 2018 dále nastavuje. Platby pro roky 2016 a 2017 
vycházející ze současné degresivity plateb budou ještě projednává-
ny i s nevládními organizacemi,“ reagoval na otázku ministr. Dále 
doplnil, že stále probíhá diskuze, zda vůbec proběhne redefinice 
LFA oblastí a jaká bude jejich budoucí výměra s ohledem na sou-
časný stav.

Dále byla pozornost směřována k hledání možnosti vyšší pod-
pory živočišné výroby v LFA oblastech se stoprocentním podílem 
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vot jednotlivým skupinám obyvatel. Naše výhrady k zákonu jsou 
jednoznačné – postihuje pouze část subjektů (cca 7 %), u kterých 
dochází k daňovým únikům. Nejsou stanoveny závazné právní kro-
ky k postupnému rozšiřování působnosti zákona na další subjekty. 
Není stanoveno přechodné období, ve kterém by systém fungoval 
ve zkušebním režimu, ale i ve zkušebním provozu jsou povinné 
subjekty pod sankcí. Není proveden řádný a objektivní rozpočet 
nákladů jak na straně státu, tak i dopadů na podnikatelskou veřej-
nost. Nejsou dosud zveřejněny technické parametry systému pro 
posouzení připojení stávajícího vybavení podnikatelských subjektů 
do systému EET. Z tohoto důvodu tvrdíme, že hrozí stejná nepři-
pravenost jako v případě zavedení nového registru vozidel, systé-
mu výplaty sociálních dávek, ale s daleko fatálnějšími dopady me-
zi podnikateli i občany.

Ohrazujeme se důrazně proti skutečnosti, že čím dál více se ve 
státní správě – jeho středním patře, projevuje klientelismus, lobbi-
smus, kdy místo objektivních řešení jsou prosazovány lokální zájmy 
některých vlivových skupin, a to bez ohledu na komplexní vyřešení 
problému. Tuto situaci jsme v poslední době museli řešit otevřeným 
dopisem ministru zemědělství, kdy právě novela vinařského záko-
na připravovaná MZe je příkladem výše uvedeného.

Za nedostatečně projednané, nepřipravené a zejména v nepro-
spěch skutečného rozvoje venkova považujeme aktuální nastave-
ní národních podmínek Programu rozvoje venkova na období 
2014–2020. Obzvláště poté, co bylo ministrem zemědělství Ma-
rianem Jurečkou předem deklarováno výrazné upřednostnění 
menších projektů a s tím souvisejících zjednodušených podmínek, 
které budou znamenat přínos pro venkov. Navrhovaná podpora 
projektů do 1 milionu Kč ve výši pouhých 10 % z celkové obálky 
přesahující ve startovním kole příjmu žádostí částku 3,2 miliardy Kč 
na více než 19 tisíc zemědělců s velikostí do 150 hektarů (dle in-
formace z ČSÚ) však není dostatečná. Schází i výrazná preferen-
ce v rámci bodového zvýhodnění projektům do 5, resp. 10 milio-
nů Kč, které budou tvořit těžiště podpor v rámci PRV. Zcela ne-
adekvátně jsou naopak upřednostněny na základě výše zmíněných 
lobbistických tlaků gigantické projekty až do výše 150 milionů ko-
run, které ke zlepšení současné situace ve zprůmyslněném země-
dělství a na vylidněném venkově stěží pomohou. 

Domníváme se, že je nutné, aby veřejnost byla objektivně infor-
mována o skutečném stavu v jednotlivých oblastech naší společnos-
ti. Pouze tak můžeme zabránit přijímání populistických a pro veřej-
nost líbivých opatření, která však ve svém důsledku vedou k destruk-
ci podnikatelského prostředí a popírání podnikatelských svobod na 
svobodném trhu. Bedřich Danda, SPŽ

Josef Stehlík, ASZ
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trvalých travních porostů (TTP). Pro taková možná opatření nabíd-
li zástupci svazu spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a in-
formací (UZEI), které zpracovává podkladové analýzy pro minister-
stvo. Členové svazu již v minulosti jako jedni z prvních poskytli pře-
hledy svého hospodaření.

V rámci diskuze o revizi a vypsání nových dotačních titulů pro 
živočišnou výrobu z národních dotačních titulů uvedl ministr: 
„Ministerstvo zemědělství má přes Státní zemědělský intervenč-
ní fond evidováno na 1 100 dotačních titulů a 800 metodik. Je 
potřeba udělat revizi nastavení, spíše než vypisovat tituly nové.“ 
Svaz jako takový podporuje národní dotace na wellfare i pro mas-
ný skot či další hospodářská zvířata, a ne jen na podporu produk-
ce mléka.

Závěrem účastníci hovořili o možnosti připomínkování materiá-
lů, návrhů nařízení a metodik. „Ministerstvo vyzývá všechny ne-
vládní organizace k diskuzi včetně zasílání podnětů na změnu le-
gislativy z vlastní iniciativy,“ uvedl ministr Jurečka.

Společné jednání ukončil předseda František Winter poděková-
ním ministrovi zemědělství za čas strávený se zástupci svazu a sou-
časně také deklaroval aktivní účast zástupců ČMSZP na jednáních, 
která ministerstvo připravuje. Olga Špiková, ČMSZP

MZe vybralo agrodiplomaty, 
kteří pomohou obchodníkům 
hledat exportní příležitosti

První zemědělské diplomaty do Ruska, Číny, Saúdské Arábie 
a Srbska vyšle Česká republika letos na podzim. Pozice na Ukrajině 
nebude tento rok obsazena kvůli nestabilní politické situaci, nicmé-
ně se tam do budoucna s agrodiplomatem počítá. Noví diplomaté, 
kteří se nyní začínají připravovat na své působení v zahraničí, bu-
dou mít za úkol aktivně pomáhat našim zemědělským a potravinář-
ským producentům a obchodníkům hledat exportní příležitosti.

„Vybrané země, ve kterých budou působit naši agrární diplo-
maté, pro nás představují nejvýznamnější obchodní partnery mi-
mo Evropskou unii. Mají zároveň předpoklad hospodářského růs-
tu, a tudíž i exportního potenciálu pro české výrobky. To, že začnou 
na vybraných zastupitelských úřadech pracovat diplomaté, kteří se 
zaměří na zemědělství a potravinářství, považuji za historický krok 
naší proexportní politiky,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V červnu první zemědělští diplomaté absolvují přípravné škole-
ní na Ministerstvu zemědělství. V otevřeném výběrovém řízení by-
li vybráni Nikola Hrušková (Rusko), Pavel Svoboda (Srbsko + další 
země Západního Balkánu), Vladimír Randáček (Čína) a Eduard Ře-
háček (Saúdská Arábie s přesahem na ostatní země Arabského po-
loostrova). Všichni mají zkušenosti s mezinárodním obchodem, 
a to jak na úrovni státních institucí (pracovníci Ministerstva průmy-
slu a obchodu, CzechTrade, Ministerstva zahraničních věcí), tak 
i v soukromém sektoru (Madeta, a.s.). Formálně budou zeměděl-
ští diplomaté podřízeni Ministerstvu zahraničních věcí, respektive 
velvyslanci ČR v dané zemi. Metodicky však budou vázáni na Mi-
nisterstvo zemědělství. Odhadované finanční náklady jsou zhruba 
3,5 milionu korun ročně na jednu pozici. Zdroj: MZe

Začíná české předsednictví V4. 
Zaměří se na odpady, ochranu 
klimatu, energetiku či biodiverzitu

Česká republika se na rok ujala předsednictví Visegrádské sku-
piny, tzv. V4. Předsednictví ČR přebírá od Slovenska a v rámci něj 
bude pokračovat v rozběhnutých projektech a tématech. Konkrét-
ně v oblasti životního prostředí to bude řešení problematiky odpa-
dového hospodářství, ochrany klimatu, otázek energetické unie, 
podpory biologické rozmanitosti a dalších.

Mottem českého předsednictví, které potrvá od 1. července 2015 
do 30. června 2016, je „V 4 Trust“ (lze číst také jako „We for trust“) 
– tj. společná důvěra. Toto heslo zahrnuje jednu z nejvýznamnějších 
hodnot visegrádské spolupráce. Tou je jedinečná míra vzájemné dů-
věry založená na funkčních, blízkých vztazích a na otevřené výmě-
ně názorů mezi partnery.

Minimlékárna Voletiny firmy FARMERS spol. s r.o. je sestavena ze 
čtyř kontejnerů. Nejprodávanější mléčné produkty získaly národní 
značku kvality KLASA. 

Skot plemene Aberdeen-Angus chová firma FARMERS spol. s r.o. 
na podhorských loukách, převážně pastevním způsobem bez po-
užití průmyslových krmiv již od roku 1996. Maso a výrobky jsou 
prodávány přímo ze dvora nebo jsou rozváženy po celé ČR společ-
ně s vlastními mléčnými produkty. Od roku 2010 pořádá firma 
pravidelné farmářské trhy, které se konají každou sobotu v měsíci 
přímo v areálu.
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„Především proto je V4 nadále základním a klíčovým formátem 
spolupráce ve střední Evropě, a to zejména v dobách, kdy se do 
Evropy vrátily hospodářské a válečné konflikty, na něž bude třeba 
vedle dlouhodobě plánovaných aktivit stále častěji pružně reago-
vat,“ říká ministr Richard Brabec.

V oblasti životního prostředí bude MŽP klást důraz na problema-
tiku oběhového hospodářství a změny evropské odpadové legisla-
tivy, na klimaticko-energetický rámec EU do r. 2030, revizi systému 
EU ETS a na mezinárodní vyjednávání o ochraně klimatu, jemuž se 
na konci roku bude věnovat mezinárodní konference v Paříži.

„Tento rok je rozhodující pro mezinárodní jednání o ochraně kli-
matu, což je i vysokou prioritou v programu zemí V4. Na konferen-
ci v Paříži budeme podporovat přijetí právně závazné smlouvy, kte-
rá stanoví mitigační závazky pro všechny smluvní strany a zahrne 
tak i největší producenty emisí skleníkových plynů. Tato smlouva by 
měla také přispět k dosažení udržitelného rozvoje prostřednictvím 
účinné adaptace na klimatické změny a současně řešit otázku fi-
nancování opatření na ochranu klimatu,“ dodává ministr Brabec. 

Mezi další priority českého předsednictví patří problematika 
ochrany ovzduší, naplňování Strategie EU pro biodiverzitu či pod-
pora implementace Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném roz-
voji Karpat. Zdroj: MŽP

V4. Visegrádská skupina vznikla v roce 1991 po setkání pre-
zidenta České a Slovenské federativní republiky Václava Havla, 
prezidenta Polské republiky Lecha Walęsy a předsedy vlády Ma-
ďarské republiky Józsefa Antala. V maďarském Visegrádu byla 
15. února 1991 podepsána Deklarace o spolupráci mezi ČSFR, 
Polskem a Maďarskem na cestě evropské integrace. Tento do-
kument se stal základem pro spolupráci čtyř středoevropských 
zemí s názvem Visegrádská skupina (Visegrad Group). Toto se-
tkání prezidentů proběhlo symbolicky ve Visegrádu, kde se v r. 
1335 sešli tři králové: Jan Lucemburský, král český, Karel Robert, 
král uherský, a Kazimír III., král polský, aby vyřešili vzájemné ne-
shody a dohodli spolupráci. Naposledy ČR předsedala V4 v le-
tech 2011/2012.

Ministryně Šlechtová informovala 
vládu o stavu veřejných zakázek

Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za 
rok 2014 a Zprávu o hodnocení resortních systémů centralizova-
ného zadávání veřejných zakázek za rok 2014 předložila na jedná-
ní vlády ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

„Výroční zpráva popisuje vývoj celkového trhu veřejných zaká-
zek v roce 2014 a podává statistické informace o zakázkách evi-
dovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách. Hlavním 
úkolem, který z dokumentu vyplývá pro následující období, je 
transpozice evropských zadávacích směrnic a s tím související pří-
prava nového zákona o veřejných zakázkách,“ uvedla ministryně.

Výroční zpráva dále identifikuje klíčové změny soutěžního pro-
středí, především změny domácí i evropské legislativy, na základě 
podkladů od kontrolních a dozorových orgánů shrnuje zjištěná po-
chybení zadavatelů a v neposlední řadě informuje o stavu a dalším 
rozvoji jednotlivých modulů v rámci projektu NIPEZ (Národní infra-
struktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek).

Velikost trhu veřejných zakázek je v roce 2014 odhadována na 
577 mld. Kč vč. DPH, z této částky bylo 78 % alokováno v režimu 
zákona o veřejných zakázkách. Meziročně došlo k významnému 
růstu trhu veřejných zakázek téměř o 100 mld. Kč. Celková hod-
nota podlimitních a nadlimitních zakázek evidovaných ve Věstníku 
veřejných zakázek v roce 2014 činila 376 mld. Kč bez DPH.

Celkem bylo v roce 2014 zadáno 14 988 nadlimitních a podlimit-
ních veřejných zakázek, což představuje meziroční pokles o 8 %. Jed-
ná se o důsledek novely zákona o veřejných zakázkách účinné od led-
na 2014, která navrátila limity pro povinný postup podle zákona na 
úroveň před dubnem 2012. Finanční objem těchto zakázek ovšem 
meziročně výrazně vzrostl o více než 125 mld. Kč, což potvrzuje růst 
objemu veřejných nákupů a investic a celkové oživení ekonomiky.

„Druhý dokument, tedy Zpráva o hodnocení, shrnuje fakta 
o centralizovaně zadaných veřejných zakázkách. Jedná se o pra-
videlnou činnost Ministerstva pro místní rozvoj, jakožto správce 
resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek 
v České republice, přičemž daná zpráva je zpracovávána na zákla-
dě poskytnutých podkladů od ostatních resortů. Zpráva hodnotí 
vývoj centralizovaně zadaných veřejných zakázek v roce 2014,“ 
dodala Karla Šlechtová.

Stěžejní částí Zprávy o hodnocení resortních systémů centralizo-
vaného zadávání veřejných zakázek je pak vyčíslení úspor, kterých 
bylo díky centralizovanému zadávání veřejných zakázek dosaženo. 
V součtu bylo za rok 2014 uspořeno 337,7 mil. Kč bez DPH.

Zdroj: MMR

První výsledky vyhlášky MŽP 
o bezhotovostním výkupu kovů: 
Krádeží je letos o 55 % méně

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bezhotovostním vý-
kupu kovů, která platí od 1. března, nese první ovoce. Meziroční 
srovnání dat Policie ČR ukázalo, že krádeží kovů za letošní březen 
až květen oproti stejnému období loňského roku ubylo o 55 %. 
Škody, které krádežemi kovových předmětů zloději způsobili, kles-
ly o 29 %. 

„Krádeže kovů jsou bolavou patou naší země. Tento kompliko-
vaný problém s hlubokými kořeny vyžaduje důsledný a propraco-
vaný přístup. Jsem rád, že první krok ze souhrnu chystaných opat-
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Podle dat Policie ČR bylo v roce 2012 spácháno 11 080 krá-
deží kovových materiálů znamenajících celkovou škodu za cca 
445 milionů Kč. V roce 2013 PČR zaznamenala 11 786 kráde-
ží s vyčíslenou škodou 509 milionů Kč. Přičemž se v obou pří-
padech jednalo pouze o trestné činy, nikoliv o přestupky, kte-
rých je několikanásobně více. Způsobené škody mnohonásob-
ně převyšují finanční prostředky, které pachatel za prodané 
kovy dostane vyplaceny ve výkupně. K vzniklé finanční škodě je 
nutné přičíst mnohdy i škodu historickou, neboť se často jedná 
o stará historická díla nebo součásti pietních míst, která jsou 
krádeží znehodnocena. 
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ření, konkrétně zavedení bezhotovostní platby, přináší takovéto 
výsledky. K těm významně přispěla také zvýšená kontrolní činnost 
ve sběrnách ze strany České inspekce životního prostředí, Policie 
ČR, nebo České obchodní inspekce. Ukazuje se postupně, že dů-
sledná opatření v kombinaci s intenzivní prací kontrolorů v terénu 
mohou pomoci krádeže kovů postupně omezit, ne však úplně vy-
mýtit. K tomu je třeba komplexní soubor dalších opatření. V první 
řadě jsme v novele zákona o odpadech, kterou nyní čeká hlasová-
ní ve sněmovně, přesně nadefinovali, že bezhotovostní platba je 
převod z účtu na účet, nebo poštovní poukázka, a nic jiného,“ vy-
světluje ministr Richard Brabec.

Pokud novela projde následně Senátem a podepíše ji prezident, 
měla by začít platit už letos v říjnu. Kromě toho MŽP plánuje do 
dvou týdnů předložit vládě souhrnný materiál se souborem opat-
ření k řešení této problematiky, který už prošel meziresortním při-
pomínkovým řízením.

„Jako jeden z hlavních problémů vidím jednoznačně počet sbě-
ren a výkupen kovů, ten je na obyvatele snad nejvyšší v celé Evro-
pě. U takového počtu je takřka nemožné zajistit efektivní kontro-
ly. Jedním z navrhovaných opatření je proto zpřísnit podmínky pro 
vydávání povolení sběrnám a následné relicencování všech sběren 
u nás. Přísnější podmínky pro získání licence připravované v novém 
zákoně o odpadech by pak mohly zahrnovat třeba povinné zave-
dení kamerového systému, prokazatelné odborné zaškolení perso-
nálu sběren ve vedení evidence apod. Součástí materiálu, který 
předložím vládě do dvou týdnů, pak bude i oficiální vznik tzv. „ma-
lé Kobry“, speciálního meziresortního týmu působícího při České 
inspekci životního prostředí, který se během svých kontrol zamě-
řuje speciálně na potírání kriminality, která je s výkupem odpad-
ních kovů spojená,“ dodává ministr Brabec. Zdroj: MŽP

Český systém kvality služeb
se prezentoval v Olomouci 

V Clarion Congress Hotelu Olomouc se uskutečnilo další ze se-
tkání představitelů Ministerstva pro místní rozvoj a agentury 
CzechTourism se zástupci podniků, organizací a partnerských aso-
ciací zapojených do Českého systému kvality služeb. Hlavní projek-
tová manažerka ČSKS Alena Pacalová představila další úspěšnou 
etapu zavádění systému. Společně se zástupkyní agentury Czech-
Tourism Radkou Košťálovou pak slavnostně předaly zástupcům ně-
kolika subjektů cestovního ruchu certifikáty kvality I. stupně ČSKS. 
Podle nejnovějších statistik stoupl počet jejich držitelů již na 308 
podniků a organizací působících v tuzemském cestovním ruchu. 
Kromě toho se Český systém kvality služeb může pochlubit více 
než dvěma tisícovkami proškolených trenérů kvality, kteří působí 
v 2 801 registrovaných provozovnách. 

Týmu specializovaného pracoviště Českého systému kvality slu-
žeb se podařilo dosáhnout dalšího významného pokroku při zavá-
dění tohoto nástroje pro řízení a zvyšování kvality do běžné praxe 
poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. Od začátku letošního roku 
bylo nově proškoleno přes 800 trenérů kvality, kterých je nyní cel-
kem 2 153. Díky tomu také rychle rostl počet certifikovaných sub-
jektů cestovního ruchu, který se za uvedené období více než zdvoj-
násobil a podle očekávání zástupců MMR i nadále výrazně poroste.

„V současné době jsme v situaci, kdy si Český systém kvality slu-
žeb upevňuje svou pozici na trhu domácího cestovního ruchu. 
Svědčí o tom také to, že se neustále zvyšuje počet poskytovatelů 
služeb zapojených do našeho systému. Česká republika je známá 
zejména pro svou historii, kulturní památky a tradice, ale i jako de-
stinace s krásným přírodním bohatstvím. Nyní, zásluhou Vás všech, 
Česká republika postupně získává i jméno destinace, která neustá-
le pracuje na zlepšování kvality a úrovně služeb cestovního ruchu,“ 
řekla účastníkům setkání Alena Pacalová. Ve svém vystoupení rov-
něž ocenila další pozitivní efekt Českého systému kvality služeb, 
který spočívá v užší spolupráci mezi poskytovateli služeb cestovní-
ho ruchu v regionech. Výsledkem je zatraktivnění nabídky cestov-
ního ruchu, což do regionů přiláká více návštěvníků a udrží je tam 
déle. Regiony se tak stávají více konkurenceschopnými.

Více na www.csks.cz

Děti zaměstnanců MZe šly 
poprvé do vlastní „školky“ Klásek 

Ministerstvo zemědělství otevřelo za-
řízení péče o děti Klásek. Zaměstnanci 
v něm mají možnost přímo v prosto-
rách ministerstva umístit své děti po do-
bu, kdy jsou v práci. Ministerstvo tak vychází vstříc rodičům, aby 
mohli lépe spojit pracovní a rodinný život.

„Zaměstnaní rodiče mívají problém sehnat pro své děti školku 
nebo je pro ně příliš vzdálená od místa, kde pracují. Proto jsme pro 
ně připravili zařízení péče o děti, které je přímo v budově minister-
stva. Chceme jim tak například zkrátit zdlouhavé cestování do 
školky a pak do zaměstnání. Získají tím čas, který budou moci vě-
novat rodině,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Zařízení bude přes prázdniny fungovat ve zkušebním provozu, 
od září začne běžný provoz. Zatím do něj přihlásili zaměstnanci mi-
nisterstva 14 dětí, celková kapacita je připravená pro 24 předškolá-
ků ve věku od 2,5 do 7 let.

„Zařízení je jako každá jiná školka. Paní učitelky budou děti vést 
k hudební, tělesné, dramatické i výtvarné výchově a chodit s nimi na 
procházky. Máme dohodu s radnicí Prahy 1, že můžeme využívat 
všechny blízké parky a hřiště,“ uvedl ministr Jurečka.

Rekonstrukce a vybavení místností pro děti stálo necelé dva mi-
liony korun, které z vlastních zdrojů vyšetřilo ministerstvo zeměděl-
ství. Nábytek a zařízení vyrobil spolek Pomoc Týn nad Vltavou, se 
kterým ministerstvo dlouhodobě spolupracuje. Sdružení zaměstná-
vá v řemeslech souvisejících se životem na venkově lidi se zdravot-
ním postižením. Odebíráním jejich výrobků a služeb podporuje za-
městnanost sociálně ohrožené skupiny obyvatel. Zdroj: MZe
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Sedláci: Ministr Jurečka oslavoval 
vznik komunistického JZD. 
Urazil oběti kolektivizace

Zásadní popření komunistického znásilnění československého 
venkova. Tak hodnotí sedláci sdružení v Asociaci soukromého ze-
mědělství brožuru popisující historii kolektivizace v obci Oprosto-
vice na Hané. Ta vyšla pod záštitou ministerstva zemědělství vede-
ného Marianem Jurečkou. Ministr a místopředseda KDU-ČSL na-
víc na oslavy založení tamního JZD dorazil i s rodinou. Asociace 
dala premiérovi ke zvážení jeho odvolání.

Ministr zemědělství oslavoval v polovině června s pamětníky za-
ložení JZD v Oprostovicích nedaleko Přerova. „Vidíme to jako dnes, 
a ono už uběhlo šedesát let,“ vzpomínali na události z padesátých 
let podle místního tisku lidé, kteří v Oprostovicích JZD zakládali.

pŘekresleNÍ miNulosti pod logem miNisterstva
První místopředseda lidovců, kteří cílí na voliče z řad zeměděl-

ců a obyvatel venkova a menších měst, se v sobotu 13. června 
osobně zúčastnil oslav, na níž aktivní účastníci jedné z nejtemněj-
ších kapitol historie československého venkova dostali pamětní lis-
ty. Vše pod záštitou ministerstva zemědělství.

Pod logem Jurečkou vedeného ministerstva totiž vyšla brožura, 
která zásadně překresluje historii násilně a zločinné přeměny ven-
kova v komunisty řízené hospodářství.

„Vzhledem k tomu, že mnoho mladých lidí po druhé světové 
válce odešlo z vesnic do měst pracovat do továren, což se projevi-
lo na vesnici značným úbytkem lidí, tak si rolníci začali vzájemně 
vypomáhat, ale tyto výpomoci moc neřešily zvláště sezónní práce, 
a tak se postupně různými způsoby začala zakládat zemědělská 
družstva, která byla vybavována moderními traktory a kvalitnější 
sklizňovou technikou a spolehlivější stájovou mechanizací,“ tvrdí 
kupříkladu brožura.

Starosta Oprostovic Karel Dudík opatřil brožuru pod logem mi-
nisterstva zemědělství úvodním slovem líčícím kolektivizaci české 
vesnice jako idylu srovnatelnou s tím, jak ji vykreslil normalizační 
Dietlův seriál o nejmladším z rodu Hamrů.

akce kulak: sedláky do lágrŮ, rodiNy vysÍdlit 
Realita byla ovšem daleko krutější. Po roce 1948 KSČ spustila 

proti sedlákům propagandistické a později i násilné akce. Označi-
la je za „vesnické boháče“ a „kulaky“, s nimiž je potřeba se v rám-
ci třídního boje vypořádat. Sedláky i menší rolníky se komunisté za 
pomoci Státní bezpečnosti snažili donutit ke vstupu do Jednotných 
zemědělských družstev.

Zejména v padesátých letech byla postavena před soud řada 
soukromých zemědělců. Stovky jich skončily v koncentračních 
a pracovních táborech, výjimkou nebyly ani rozsudky smrti. His-
torik Petr Blažek odhaduje, že v celém Československu bylo z ro-
dinných usedlostí násilně vystěhováno minimálně 16 tisíc lidí. 
„Je to naprosto pokřivený obraz minulosti. Založení místního 
JZD je zde prezentováno jako úspěch, ačkoliv autor sám násled-
ně uvede, že se po roce rozpadlo. Tuto skutečnost odbude ov-
šem jen jednou větou, aniž by zmínil konkrétní důvody. Pro sed-
láky používá dehonestující termín vesničtí boháči,“ glosuje bro-
žuru Blažek.

Mezi členy Asociace soukromého zemědělství je mnoho pří-
slušníků starých sedláckých rodů, které se vstupu do JZD bránily 
a na něž komunistické bezpráví dopadlo nejhůř. „Není možné, 
naprosto nepřipouštíme, že někdo vůbec vysvětluje, byť je to člo-
věk, který tam dělá starostu, v roce 2015 a pod logem minister-
stva zemědělství, že ke kolektivizaci venkova došlo z toho důvo-
du, že po válce lidé odcházeli pracovat do továren, a tak vznikla 

kolektivizace. To je zásadní popření historie,“ říká předseda aso-
ciace Josef Stehlík.

Jurečka: Buďme JedNotNÍ, 
NehledeJme pseudoproBlÉmy 

Předsednictvo ASZ Stehlíka pověřilo, aby o postoji sedláků infor-
moval premiéra a také šéfa lidovců Pavla Bělobrádka. „Nestačí nám 
vyjádření ministra Jurečky, že akci s rodinou pouze navštívil. Máme 
k dispozici brožuru, kde je jasně dána podpora ministerstva země-
dělství,“ dodává Stehlík.

Jurečka už na kritiku reagoval na stránkách asociace. „Ano, tu-
to záštitu jsem udělil. A jelikož jsou Oprostovice nedaleko mého by-
dliště, navštívil jsem výstavu i se svojí rodinou,“ napsal Jurečka s tím, 
že násilnou kolektivizaci ve svém vystoupení odsoudil. (Konkrétní 
text svého vystoupení Jurečka k dispozici nedal.)

„Chci, abychom neprohlubovali další příkopy v zemědělské ve-
řejnosti, protože jsou před námi výzvy v budoucnu, kterým bude-
me moci mnohem lépe čelit, pokud budeme jednotní. Osočování, 
hledání záminek či pseudoproblémů pro kritiku bez argumentů 
k tomuto cíli nevede,“ dodal ministr.

K tomu, proč je logo ministerstva na materiálu, který zásadním 
způsobem pokřivuje vnímání minulosti, ani jak na to hodlá reago-
vat, se Jurečka ve své reakci nevyjádřil.

asociace premiÉrovi: ZvaŽte Jurečkovo odvoláNÍ 
Sérii otevřených dopisů asociace rozeslala. Jurečkovi v nich vy-

tkli, že se „nestyděl jako jediný představitel státu za celých 25 le-
tech demokratického vývoje v naší zemi takto veřejně pošlapat pa-
mátku obětí komunistického teroru“.

„Vzhledem k tomu, že jste ve své mediální reakci deklaroval svůj 
postup za správný, je zřejmé, že se nejedná o nedorozumění, ale 
o Vaše přesvědčení, požádali jsme p. premiéra a p. místopředsedu 
vlády o zvážení Vašeho dalšího setrvání ve funkci ministra zeměděl-
ství,“ píše předseda ASZ Josef Stehlík v dopise Jurečkovi. V podob-
ném duchu se nesou i další otevřené dopisy.

Podobný lapsus stál místo ředitele Národního zemědělského 
muzea. Historik Blažek připomněl jiný příběh, který rozvířil veřej-
nou debatu o výkladu historie zemědělství. Když na konci roku 
2012 odvolal tehdejší ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) ředite-
le Národního zemědělského muzea Zdeňka Nováka, bylo to ofici-
álně zdůvodněno nejasnostmi v rozpočtu. Neoficiálně bylo ale po-
slední kapkou vydání knihy „České zemědělství očima těch, kteří 
u toho byli“ pod patronátem muzea. Trojice autorů velebila nor-
malizační zemědělství, a období po roce 1989 naopak označila za 
období úpadku. Robert Malecký, zdroj: HlídacíPes.org

Společnost Antonína Švehly 
k účasti ministra zemědělství 
na oslavách založení JZD 

Společnost Antonína Švehly vyjadřuje tímto 
hluboké znepokojení nad účastí a záštitou pana 
ministra zemědělství na oslavách založení ko-
munistického Jednotného zemědělského druž-
stva v Oprostovicích dne 13. 6. 2015. Obsah 

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  3 3A
M o n i t o r i n gM
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brožury z této akce pokládáme na základě objektivních historic-
kých znalostí za propagandistický. Touto akcí byla všemi účastní-
ky vědomě či nevědomě pošlapána památka obětí komunistické 
totality. Charakter této akce byl zastíraný výstavou zemědělské 
techniky.

Jako následovatelé odkazu našeho demokratického státníka 
z první republiky Antonína Švehly, přítele prezidenta T. G. Masary-
ka, vyjadřujeme tímto podporu sedlákům sdruženým v Asociaci 
soukromého zemědělství ČR.

Zároveň vyzýváme české historiky, aby se zapojili do našeho 
projektu vybudování putovní výstavy o zločinech kolektivizace, 
kterou chceme zahájit v Národním muzeu, které oslovíme s na-
bídkou partnerství a o záštitu nad tímto projektem požádáme 
pana ministra kultury, jehož si za celoživotní působení včetně 
úspěšného vedení Ústavu pro studium totalitních režimů velmi 
vážíme.

Pavel Černý, předseda Společnosti Antonína Švehly 

ASZ k účasti ministra
na oslavě kolektivizace

Předsednictvo Asociace soukromého zemědělství odsuzuje účast 
ministra zemědělství Mariana Jurečky na oslavě 60. výročí založení 
Jednotného zemědělského družstva v Oprostovicích na Přerovsku 
dne 13. 6. 2015, která ve své podstatě byla oslavou násilné kolek-
tivizace venkova napáchané v období protiprávního komunistické-
ho režimu. Vedení ASZ ČR je pobouřeno skutečností, že Minister-
stvo zemědělství, respektive ministr poskytuje oficiální záštitu nad 
takovou akcí. Jde o naprosto skandální záležitost, která je v demo-
kratické společnosti nepřijatelná. V rámci této „oslavy“ byla vydána 
zvláštní publikace pod názvem Tradice zemědělství v Oprostovicích 
se značkou Ministerstva zemědělství, která ovšem svým obsahem 
není ničím jiným, než pokusem o falzifikaci a zkreslování pohnu-
tých dějin obyvatel českého venkova.

Vzhledem k tomu, že ministr Jurečka své rozhodnutí poskytnout 
záštitu a osobně se účastnit na této oslavě ve své následné reakci 
deklaroval jako správné, je zřejmé, že nejde o nedorozumění, ale 
o jeho záměr a jasné přesvědčení. Z tohoto důvodu Předsednictvo 
ASZ ČR požádalo otevřenými dopisy premiéra a předsedu KDU-ČSL 
o zvážení setrvání p. Jurečky ve funkci ministra. Ministr Jurečka byl 
současně požádán o omluvu obětem kolektivizačního běsnění a ce-
lé veřejnosti. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR

Reakce ministra Mariana Jurečky: 
Stanislav Němec a jeho kritika všeho

Čestný předseda ASZ Stanislav Němec napsal na webové strán-
ky Asociace soukromého zemědělství text, v němž kritizuje moji zá-
štitu nad výstavou zemědělské techniky v obci Oprostovice, která 
se konala mj. u příležitosti výročí založení zemědělského družstva.

Ano, tuto záštitu jsem udělil. A jelikož jsou Oprostovice neda-
leko mého bydliště, navštívil jsem výstavu i se svojí rodinou. Pokud 
mi to můj nabitý kalendář jen trochu dovolí, rád se podobných ak-
cí účastním – a to bez ohledu na pořadatele akce. Netřídím nevlád-
ní organizace do žádných „škatulek“, ke všem přistupuju stejně. 

Ostatně, kdyby se Stanislav Němec této výstavy zúčastnil, potkal 
by rovněž spoustu drobných soukromých zemědělců z okolí, kteří 
zde vystavovali svoji zemědělskou techniku a akci si pochvalovali...

Při svém vystoupení jsem jasně odsoudil násilnou kolektivizaci, je-
jíž jsem veřejným kritikem. Také jsem vyjádřil hlubokou lítost nad 
všemi obětmi, které kolektivizace přinesla – ať již přímo na životech 
nebo dramatickou změnou osudů stovek tisíc lidí žijících na venko-
vě. Oba moji dědové byli rolníky na Hané a kolektivizace se jich pří-
mo dotkla. Zasáhla do osudů našich rodin, tak jako do mnoha jiných 
v celé zemi. Ani jeden děda nechtěl souhlasit se vstupem do druž-
stva – jeden vzdoroval několik let a druhý dokonce více než dvacet.

Nakonec v družstvu pracovali až do odchodu do důchodu. Svoji 
práci vždy dělali poctivě a měli ji, jako lidé se vztahem k půdě, rádi.

Ostatně drtivá většina nás, dnešních zemědělců, měla stejný 
osud ve svých rodinách. Tak to je a nelze tento fakt popřít. Nejen 
Ti, kteří podnikají jako soukromí zemědělci na rodinných farmách, 
dělají svou práci svědomitě a poctivě. Stejně k tomuto povolání při-
stupují i lidé, kteří jako děti a vnuci pokračují po svých předcích 
v družstvech nebo akciových společnostech.

Jsem ministrem zemědělství ČR, jsem a chci být ministrem všech 
zemědělců, kteří v tomto státě poctivě hospodaří s péčí řádných 
hospodářů. Nikdy ale nezapomenu na slova mého dědečka, který 
si s komunisty užil opravdu své: „Vše, co nám komunisté udělali, 
to je třeba jim odpustit, ale nezapomenout.“

Proto chci, abychom neprohlubovali další příkopy v zemědělské 
veřejnosti, protože jsou před námi výzvy v budoucnu, kterým bu-
deme moci mnohem lépe čelit, pokud budeme jednotní. Osočo-
vání, hledání záminek či pseudoproblémů pro kritiku bez argu-
mentů k tomuto cíli nevede. 

Přeji zemědělcům jen to dobré, a nám všem také více pokory.
Marian Jurečka, ministr zemědělství

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  3 4A
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Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se zúčastnila slav-
nostního ceremoniálu a závěrečné konference projektu vzorové 
obnovy kláštera Teplá. Jedná se o největší projekt Integrovaného 
operačního programu v Karlovarském kraji. Odborné veřejnosti a 
médiím se představí nově zrekonstruované prostory.

„V areálu kláštera premonstrátů byl odveden velký kus práce. 
Evropské dotace do obnovy kulturního dědictví České republiky 
jsou zde v Teplé opravdu vidět. Věřím, že klášter přitáhne velké 
množství nových návštěvníků, nejen z řad turistů, ale i z řad žáků 
a studentů základních, středních a uměleckých škol. Teplá se tak 
může stát inspirací pro jiné národní kulturní památky, které již mo-
hou připravovat vlastní projekty do Integrovaného regionálního 
operačního programu. Přeji tomuto projektu, aby se stal vzorovou 
ukázkou toho, jak vrátit památkám předešlou krásu,“ uvedla mi-
nistryně Šlechtová.

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 5A

Vzorová obnova kulturní památky:
Klášter premonstrátů v Teplé se oblékl do slavnostního roucha

Po dopoledním ceremoniálu následovalo odhalení pamětní des-
ky a slavnostní přestřižení pásky před průjezdem u hlavního vstu-
pu do areálu kláštera. Odpoledne se Karla Šlechtová zúčastnila ta-
ké závěrečné konference mapující nejzajímavější archeologické ná-
lezy i inovativní metody revitalizace a restaurování památkového 
objektu, které zde byly v rámci projektu využity.

Klášter premonstrátů v Teplé patří k nejvýznamnějším památ-
kám v České republice a na obnovu musel čekat dlouhých 50 let. 
Ta začala v roce 2009 a zaměřila se na rekonstrukci nejcennějších 
částí. Rok před tím byl prohlášen klášter národní kulturní památ-
kou. Cílem projektu bylo také vytvoření moderního otevřeného 
prostředí pro širší spektrum nekomerčních kulturních a vzděláva-
cích aktivit. V nově rekonstruovaných prostorách vzniklo například 
kulturně-vzdělávací středisko „Hroznatova akademie“, které se ši-
roké veřejnosti postupně otevře od 1. 7. 2015.
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„Poskytnutá dotace velmi přispěla k tomu, aby část budov kláš-
tera dále nechátrala. V obnovených prostorách bude školící cent-
rum pro nejrůznější skupiny obyvatel,“ řekl opat tepelské kanonie 
premonstrátů, Filip Zdeněk Lobkowicz.

Projekt Vzorová obnova národní kulturní památky Klášter pre-
monstrátů Teplá je financován z Integrovaného operačního pro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj. Kanonie premonstrátů Tep-
lá získala dotaci ve výši téměř 500 miliónů korun. Projekt byl do-
končen v polovině letošního roku. Zdroj: MMR

Díky evropským dotacím se na zámku
Veltrusy otevřelo vzdělávací centrum

Vzdělávací centrum na zámku Veltrusy bylo otevřeno pro veřejnost 
díky projektu Národního památkového ústavu „Schola naturalis – re-
vitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině“, kte-
rý byl podpořen z Integrovaného operačního programu dotací ve vý-
ši 231,5 milionů korun, z toho Evropská unie přispěla 197 miliony.

„Dotace zásadně pomohly při obnově stavby a zámeckého par-
ku, které budou sloužit ke kulturně-ekologickému vzdělávání. Na-
váže se tak na původní význam areálu, který byl budován jako 
okrasný statek. Kulturně-ekologické vzdělávací centrum bude po-
skytovat speciální výukové programy pro základní a střední školy,“ 
uvedla k projektu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

K vidění na zámku Veltrusy je obnovená oranžerie, severozá-
padní křídlo zámku, hájenka nad grottou u daňčí obory, holand-
ský selský dům či severní stáje v hospodářském dvoře. Vzdělávací 
programy pro rodiny a dospělé budou probíhat zdarma od 10 do 
17 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na písařskou a výtvarnou díl-
nu, vyzkoušet si stavbu modelu zámeckého parku v jeho historic-
kých proměnách, seznámit se s lidovými písničkami dolního Povl-
taví anebo si postavit barokní zahradu. Více informací naleznete 
na webových stránkách www.pamatkynasbavi.cz/veltrusy.

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 6A

Veltrusy jsou významnou památkou vrcholně barokní architek-
tury z počátku 18. století s jedním z nejstarších přírodně krajinář-
ských parků typu okrasného statku v Evropě. Areál je svou rozlo-
hou 298 hektarů jedním z nejrozsáhlejších zámeckých parků u nás. 
Povodně v roce 2002 poškodily v areálu zámku 27 z 30 objektů, 
odplavily přes 100 hektarů ornice a poničily cestní síť. Investice pou-
ze ze státního rozpočtu na obnovu Veltrus nestačily, a proto byla 
dotace z IOP při obnově této památky klíčová. Zdroj: MMR

Ministryně v Jihomoravském
kraji po stopách projektů
podpořených z evropských dotací

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová navštívila v závěru 
června Jihomoravský kraj. Cílem byla návštěva projektů podpořených 
z evropských dotací i zpětná vazba od starostů a regionu vůbec. Po-
stupně navštívila Valtice, Hodonín, Mikulčice, Mikulov a Brno. 

„Je pro mne velmi důležitá nejen podpora vzájemné spolupráce 
krajů a měst, ale především informace přímo od starostů, ostatních 
ministerstev i dalších regionálních partnerů. Není nutné, aby se ev-
ropské peníze vyčerpaly za každou cenu. Důležité je, aby pomohly 
smysluplným projektům, které využije co nejvíce lidí, a které s sebou 
přinesou i další pozitivní vedlejší efekty. Těší mne, že v Jihomorav-
ském kraji je takových projektů dost,“ uvedla ministryně.

Delegace nejprve navštívila projekt Národní centrum divadla 
a tance ve Valticích. Ten se skládá z rekonstrukce zchátralého diva-
dla, zimní jízdárny a zahradního domku v areálu valtického zámku. 
V těchto třech objektech vznikne Národní centrum divadla a tance, 
které bude poskytovat zázemí divadelním a tanečním souborům, 
ale také badatelům, které zajímají dějiny těchto umění. Projekt spo-
lufinancovaný z Integrovaného operačního programu zastřešila řa-
da kulturních institucí včetně Národního divadla. Příspěvek Evrop-
ské unie činí více než 216 milionů korun.

http://www.pamatkynasbavi.cz/veltrusy


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 204 • 7/2015

struovanou silnici Nosislav-Velké Němčice, která díky evropským do-
tacím usnadní například dopravní spojení k hranici se Slovenskou 
republikou. Poté následovala návštěva města Kyjov, včetně předsta-
vení projektu Technologického centra a domova pro seniory. 

Zdroj: MMR

Dejme ženám šanci, vyzývají badatelé. 
Prozkoumají situaci na venkově.

Jaké je dnes skutečné postavení žen na venkově? Mají dostatek 
možností zapojovat se aktivněji do dění v obci? Nejen tyto otázky 
si kladou výzkumníci z olomouckého sdružení Civipolis. V projek-
tu Dejme (že)nám šanci, který získal finanční podporu z Norských 
fondů, se zkušení badatelé společně se studenty z Katedry polito-
logie a evropských studií zaměří na působení žen ve čtyřech mo-
ravských místních akčních skupinách (MAS). Z terénního dotazní-
kového šetření vzejdou podklady, které poslouží zástupcům obcí, 
krajů i neziskových organizací. K dispozici však budou i všem dal-
ším zájemcům o dění na venkově. 

Výzkumníci z Civipolis budou zjišťovat, co skutečně motivuje že-
ny žijící na venkově aktivně se zapojovat do vedoucích pozic v oblas-
ti správy a rozvoje venkova a jaké bariéry jim v tom naopak brání.

Sami venkovští obyvatelé, jichž je dnes v České republice téměř 
čtvrtina, spatřují nevýhody života mimo město především v omeze-
ných možnostech získat zaměstnání. Podle dosavadních průzkumů 
je o tom přesvědčeno devadesát procent žen žijících na venkově. 
„Takřka dvě třetiny si myslí, že perspektiva získat práci nebo šance 
uplatnit kvalifikaci jsou velmi malé. Třetina pak uvedla, že na venko-
vě jsou malé výdělky. Ženy na venkově tedy patří mezi nejvíce znevý-
hodněné skupiny při vstupu na pracovní trh v České republice,“ 
uvedla manažerka projektu Hana Hurtíková s tím, že většina studií 
z této oblasti se zabývá uplatněním žen ve městech a ve vysokých ma-
nažerských pozicích, zatímco venkov dosud zůstával spíše stranou.

V Mikulčicích byl v hledáčku Archeopark. Hlavním cílem projek-
tu A“rcheopark Mikulčice-Kopčany – Zachování životního prostře-
dí a krajiny“ je, jak již název napovídá, vytvoření podmínek pro re-
generaci a zachování kvalitního životního prostředí, ale také zvý-
šení atraktivity území s historickým a kulturní dědictvím, které 
přesahuje hranice obou příhraničních regionů. Díky projektu spo-
lufinancovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Slovensko-Česká republika byl vytvořen česko-slovenský archeolo-
gický park, který provazuje již existující nebo plánované turistické 
atraktivity při zachování krajiny přeshraničního regionu.

Další zastávkou byl projekt z Operačního programu přeshranič-
ní spolupráce Rakousko–Česká republika „Brána ke Svobodě v Mi-
kulově“, který navazuje na realizovaný projekt Stezka svobody. 
Stezka je velmi využívána veřejností z obou stran hranice. Nebylo 
zde však žádné odpočinkové místo a objekt s trvalou připomínkou 
obětí železné opony. Vybudováním odpočívky s Památníkem obě-
tem železné opony se tak zvýšila poznávací možnost pro turisty.

Závěr dne patřil slavné Vile Tugendhat v Brně v doprovodu br-
něnského primátora. Vila byla rekonstruována díky dotaci z Integro-
vaného operačního programu ve výši přesahující 132 milionů korun.

Druhý den ministryně Karla Šlechtová zamířila na Krajský úřad Ji-
homoravského kraje, dále na Magistrát města Brna, následně do 
Löw-Beerovy vily, hospicu Rajhrad, na Státní zámek Židlochovice, do 
Centra služeb pro seniory v Kyjově a nakonec na radnici města Kyjov.

„Zástupce regionu jsem informovala o evropských dotacích, 
především o Integrovaném regionálním operačním programu, ze 
kterého budou moci čerpat evropské dotace obce, kraje, nezisko-
vé organizace a ostatní žadatelé. Dále jsem představila stěžejní bo-
dy nově chystaného zákona o veřejných zakázkách a další kroky, 
které na ministerstvu chystáme. Jihomoravský kraj vnímám jako 
velice důležitý kraj v České republice z hlediska cestovního ruchu,“ 
uvedla ministryně Šlechtová.

Löw-Beerova vila prošla obnovou díky podpoře z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. Po obědě se starosty obcí na 
zámku v Židlochovicích Karla Šlechtová slavnostně otevřela zrekon-

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 7A
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A k c e  v  r e g i o n e c h  3 8A
V hledáčku analytiků z Civipolis se ocitnou zejména středoškolsky 

a vysokoškolsky vzdělané obyvatelky i ženy po mateřské dovolené, 
které nemají práci. „Chceme zjistit, zda vůbec mají zájem být aktiv-
nější v utváření života kolem sebe. Zajímá nás také, které faktory 
ovlivňují jejich zapojení do místních organizací,“ nastínila Hurtíková.

Dotazované ženy badatelé vyberou prostřednictvím moravských 
místních akčních skupin Moštěnka, Horní Pomoraví, Moravská ces-
ta a MAS Regionu Poodří. Inspiraci pro návrhy, jak měnit situaci tý-
kající se rovnosti pohlaví na venkově, však budou hledat i v zahra-
ničí. „Oslovíme například i zástupce z Norska,“ poznamenal vedou-
cí výzkumného týmu Michal Kuděla.

Podrobnosti o výsledcích výzkumů se budou moci zastupitelé, 
starostové i představitelé neziskovek dozvědět na speciální konfe-
renci. Organizátoři dále plánují odborný workshop pro zástupce 
MAS i účast na Národní konferenci Venkov, která každý rok přiví-
tá několik stovek návštěvníků. Pro další zájemce budou výstupy 
k dispozici ve „stravitelné“ formě v elektronické příručce dostup-
né na webových stránkách partnerských MAS, www.civipolis.cz, 
www.sblizenipolitikou.cz a www.unives.eu. „Na těchto stránkách 
se každý může zapojit do debaty o problematice rovných příleži-
tostí a zastoupení mužů a žen,“ dodal Kuděla. 

Dana Sztwiertnia Hellová, Civipolis o.p.s. 

Název projektu: Rovné příležitosti a zapojení žen v problemati-
ce rozvoje venkova 

Řešitel: Civipolis o.p.s.
Nevýhody života na venkově jsou spatřovány především v ne-
dostatku rovných příležitostí získat zaměstnání. Nástrojem, je-
hož význam narůstá, je mezisektorové partnerství, které je rea-
lizováno místními akčními skupinami (MAS), na které se právě 
tento projekt zaměřuje. MAS prokázaly nezastupitelnou úlohu 
při rozvoji venkovského prostoru a jsou velmi inovativní v otáz-
kách podpory podnikání a tvorby pracovních míst. I přes tyto 
snahy však stále zaznamenáváme významné bariéry při vstupu 
žen na pracovní trh. Proto se tento projekt zaměřuje na proble-
matiku fungování MAS, z hlediska zapojení žen do jejich čin-
nosti a rozvoje.
Cílem projektu je vytvořit ucelenou analýzu postavení žen na 
venkově, která poskytne odborné podklady pro vytvoření pod-
mínek pro rovnost pohlaví v této oblasti. Analýza se zaměří na 
identifikaci faktorů, které ovlivňují rovné příležitosti mužů a žen 
v problematice zapojení do rozvoje venkova. Analýza bude vy-
cházet ze situace v moravských místních akčních skupinách, 
konkrétně MAS Moštěnka, MAS Horní Pomoraví, MAS Regio-
nu Poodří a MAS Moravská cesta. Cíl bude realizován prostřed-
nictvím terénního dotazníkového šetření na území těchto míst-
ních akčních skupin a následnou kvantitativní analýzou dat, zís-
kaných ze dvou úrovní výzkumu. Výsledky budou zapracovány 
do odborné závěrečné zprávy, která bude prezentována zástup-
cům místních akčních skupin, orgánů samosprávy obcí a krajů, 
občanským sdružením zabývajících se rovností mužů a žen, od-
borné i širší veřejnosti.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu 
Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Odkazy na webové stránky:
Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz 
Norské fondy: www.eeagrants.org 
Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz 

Vláda schválila výstavbu
protipovodňových
opatření v povodí Bečvy

Ministerstvo zemědělství do konce roku 2022 investuje 1,3 mi-
liardy korun na první etapu výstavby protipovodňových opatření 
v povodí řeky Bečvy. Rozhodla o tom vláda.

„Povodňová ochrana v povodí Bečvy proběhne ve dvou eta-
pách. V první vzniknou do roku 2022 technická a přírodě blízká 
opatření na povodňový průtok padesátileté vody. V druhé etapě 
bude zbudováno vodní dílo Teplice, které zabezpečí ochranu sídel 
v povodí řeky Bečvy na úroveň povodně z roku 1997, to je na více 
než stoletou vodu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

První etapa technických opatření bude financována z dotač-
ního programu Ministerstva zemědělství (Podpora prevence 
před povodněmi). Na přírodě blízká opatření, která mají zmírnit 
účinek povodní, půjde 760 milionů korun z dotačního progra-
mu Ministerstva životního prostředí (Operační program Životní 
prostředí).

V souvislosti s výstavbou vodního díla Teplice bude stát muset 
řešit majetkoprávní vypořádání s majiteli nemovitostí v daném úze-
mí. Výkup pozemků a staveb bude stát 680 milionů korun bez 
DPH. Samotná stavba vodního díla dalších 2,69 miliardy korun, ná-
klady se budou hradit ze státního rozpočtu. Retenční objem suché 
nádrže bude 35 milionů kubíků. Povodí Moravy po jednání se sta-
rosty obcí v dané lokalitě navrhuje přejmenovat vodní dílo Teplice 
na Skalička, protože původní název odpovídal desítky let starým 
plánům, které se však v průběhu let změnily a nádrž v současné 
době navrhovaná již do katastrálního území Teplic nad Bečvou vů-
bec nezasahuje. Zdroj: MZe

http://www.civipolis.cz
http://www.sblizenipolitikou.cz
http://www.unives.eu
http://www.osf.cz
http://www.eeagrants.org
http://www.dejmezenamsanci.cz
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Pavel Hubený zůstává ředitelem
Správy Národního parku Šumava

Ministr životního prostředí Richard Brabec ve Vimperku jmeno-
val s účinností od 1. července ředitelem Správy Národního parku 
Šumava Pavla Hubeného. Hubený vede jako pověřený ředitel sprá-
vu parku od loňského května. Předtím působil 20 let v čele CHKO 
Šumava.

„Rozhodl jsem se Pavla Hubeného jmenovat plnoprávným ředi-
telem parku. V průběhu uplynulého roku naplnil moje očekávání 
a požadavky, které jsem si pro funkci ředitele parku stanovil. Pře-
svědčil mě o svých manažerských i odborných kvalitách, které po-
važuji za základní předpoklad pro vedení instituce, jejímž cílem je 
ochrana toho nejcennějšího, co v naší přírodě máme. Velmi aktivní 
komunikací se všemi zájmovými skupinami na Šumavě dokázal sta-
bilizovat místní situaci. Intenzivně a individuálně komunikuje se vše-
mi šumavskými starosty o možnostech dalšího šetrného rozvoje je-
jich obcí. Do diskuze zapojuje i místní podnikatele, neziskové orga-
nizace a vědce. Zvládl se postarat o následky větrné kalamity Niklas. 
Dokázal obnovit spolupráci s bavorskými sousedy, se kterými se bě-
hem jediného roku podařilo zrealizovat opravdu konkrétní projek-
ty v podobě společné modernizace expozic na informačních stře-
discích v příhraničí, společných výzkumných a vzdělávacích projek-
tů atp. K posouzení EIA předložil současný ředitel 34 projektů, které 
mají zájem realizovat obce nebo správa parku, a které vyžadují po-
souzení vlivu na životní prostředí na Šumavě. Zdárně se vyrovnal 
s většinou kauz po bývalém vedení a podle mého názoru směřuje 
park správným směrem. K otevření Šumavy směrem k šetrnému tu-
rismu a zároveň k zachování cenné šumavské přírody,“ řekl při pří-
ležitosti jmenování ministr životního prostředí Richard Brabec.

V průběhu loňského a letošního roku se všem ředitelům par-
ků podařilo připravit a v obcích a radách národních parků projed-
nat novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která zásadně mě-
ní a modernizuje návštěvní pravidla ve všech národních parcích. 
„Jde o obrovský kus práce všech ředitelů i úředníků na minister-
stvu. Doufám, že se práce zúročí a novelu se podaří v parlamen-
tu prosadit,“ dodává ministr Brabec.

proŽÍvat šumavu
Pavel Hubený se při příležitosti jmenování do funkce vyjádřil ke 

svým budoucím prioritám následovně: „Rád bych udržel dosud 
klidnou náladu v regionu a pokusil se najít konsenzus v dalším roz-
voji Šumavy – ochrany přírody i života lidí. Rád bych navázal na své 
předchůdce v naplňování myšlenky mezinárodně uznávaného ná-
rodního parku a zároveň bych rád dal garanci obyvatelům Šumavy 
i jejím návštěvníkům, že krajina Šumavy bude i nadále jejich domo-
vem i prostorem pro relaxaci, poznávání, turistiku – prostě pro ži-
vot. Prvním krokem k tomu je nový plán péče, který garantuje kon-
tinuitu ochrany přírody a přitom umožňuje lidem Šumavu opravdu 
prožít. Připravujeme jej i s vidinou novely zákona o ochraně příro-
dy a krajiny tak, aby byl s myšlenkami novely maximálně v souladu. 
Rád bych nabídl regionu ochranu přírody bez nějakých filosofických 
zvratů, překvapení nebo dokonce zklamání z nenaplněných slibů. 
Úkoly dneška jsou jasné: plán péče, který je důležitým dokumen-
tem pro čerpání z Evropských fondů, mimo jiné i pro obce v národ-
ních parcích, příprava podkladů pro novelu zákona o ochraně pří-
rody a krajiny a tím vytvoření jasných a čitelných pravidel. Nalezení 
možnosti maximálního zpřístupnění centrální Šumavy při zachová-
ní jejích přírodních hodnot. K tomu musí být funkční všechny ony 
turistické ikony s dostatečným servisem – Hájenka Březník, Poled-
ník, dostatečné zázemí u Černého jezera či v centru splouvání Vlta-
vy na Soumarském mostě. Dokončení návštěvnických center a na-
plnění pro přírodu přátelských projektů místních obyvatel.“

Turisté se už letos, ve druhé polovině sezóny, mohou těšit na 
otevření dvou návštěvnických center na Kvildě a Srní. Mimo to se 
zájemci stále mohou přihlásit na některé výlety s průvodci do di-
vočiny, na splouvání Teplé Vltavy, nechat se provézt šumavskou 

přírodou kočárem taženým koňmi nebo se účastnit některých z ví-
ce než 170 programů pro veřejnost, které jsou připraveny na let-
ní sezónu. Zdroj: MŽP, SNP Šumava

Vyšly letní noviny Doma na Šumavě

Noviny Doma na Šumavě informují o novinkách v regionu, tu-
ristice, tipech na výlety apod.

Stálé návštěvníky a znalce Šumavy jistě potěší pozvánky na no-
vě zpřístupněné turistické atraktivity či zajímavé akce, které se bu-
dou konat v průběhu celého léta. Najdete zde i nově certifikova-
né výrobce, ubytovací a stravovací zařízení, která obdržela ochran-
nou známku ŠUMAVA originální produkt®. Noviny jsou v tištěné 
podobě k dostání na šumavských infocentrech, nebo si je můžete 
stáhnout v elektronické podobě. Zdroj: ARZ

Pražský Vyšehrad přivítal 
nejen proměny naší vlasti, 

ale také více než 
30 regionálních výrobců

Při slavnostním zahájení již 7. ročníku 
národní putovní výstavy „Má vlast ces-
tami proměn“, která představuje promě-
ny dosud opomíjených míst v sídlech 
a krajině, se na pražském Vyšehradě 
už potřetí představili také držitelé regi-
onálních značek. Letos jich bylo více 
než 30 a všichni si pochvalovali atmo-
sféru podmalovanou vystoupením Spi-
rituál kvintetu nebo Deylovy konzerva-
toře s hostem Danielem Landou. Mnozí 
regionální výrobci připravili kreativní 
dílny pro děti i dospělé nebo předváděli 
svá řemesla. Jejich přítomnost na akci, 
která chce být poděkováním všem, kdo 
nerezignují na stav prostředí, v němž ži-
jeme, nebyla rozhodně náhodná. I oni 
často ztělesňují pozitivní proměny a na-
bízejí alternativy. A naučíme-li se dávat 
přednost kvalitním místním výrobkům 
s příběhem před anonymní produkcí 
pochybného původu, můžeme k pozi-
tivním změnám přispět i my.

Regionální značky 
se představily na festivalu 

dobrého jídla a pití 
v Olomouci

27 držitelů regionálních značek HANÁ 
regionální produkt® a JESENÍKY ori-
ginální produkt® potěšilo přes 10 tisíc 
lidí, kteří navštívili první ročník festi-

valu dobrého jídla a pití Garden food 
festival v Olomouci. Festival proběhl 
o slunečném víkendu 16.–17. května 
ve Smetanových sadech, tedy v pro-
storách, kde se koná tradiční výstava 
Flora Olomouc. Kromě výrobců, kte-
ří patří do rodiny regionálních značek, 
se zde představily nejvýznamnější olo-
moucké restaurace a přední výrobci po-
travin a nápojů z celé Střední Moravy. 
Tváří festivalu se stali slavní šéfkuchaři 
v čele se Zdeňkem Pohlreichem a Ro-
manem Paulusem. V široké nabídce po-
travin s regionálními značkami nechy-
běly sýry, mošty, čokoládové pralinky, 
sirupy, pečivo a celá plejáda lokálních 
pivovarů. Poštulkovy tvarůžkové mouč-
níky z Hané a Lahůdky ve skle Via de-
licia z Jeseníků měly svou prezentaci 
i na hlavním pódiu, obleženém zájem-
ci o originální tipy a recepty.

Střípky odjinud

Bílá strž (Foto Jiří Plachý)

Deset let s regionální značkou 
ŠUMAVA originální produkt®
K životním jubileím se sluší gratulovat a u těch kulatých se to bere ještě váž-
něji. A nejinak je tomu v případě regionálních značek, které letos slaví svou 
první desítku.

Blahopřání a hlavně poděkování patří 
především týmu, který v Regionální roz-
vojové agentuře Šumava značku koordinu-
je a právě před deseti lety položil základy 
k její stabilní existenci. I když úplně prv-
ní certifi káty byly uděleny v Krkonoších, 
Šumavě patří vavříny právě za soustavnou 
a spolehlivou péči o značku, díky níž mů-
žeme po deseti letech říct: Má to smysl!

Cílem jakékoli značky je identifiko-
vat to, co označuje, a odlišit označované 
od podobných a zaměnitelných produktů. 
Úspěch značky je trochu alchymie spočíva-
jící ve správném smíchání nekompromisní 
kvality, přirozeného charismatu a šikov-
ného marketingu. U regionálních značek 
je to ještě o trochu složitější, protože ne-
označují jeden produkt, ale mají ambice 
reprezentovat celý region, tedy přesněji 
kvalitní výrobky, služby a zážitky, které 
v něm vznikají s respektem k tradicím, 
ruční a duševní práci a životnímu prostředí.

Naplnění tak širokého cíle napomáha-
jí kritéria pro udělování značky. Ta jsou 
od počátků regionálního značení nastavena 
tak, aby motivovala místní lidi k podniká-
ní v regionu. Jsou dostatečně široká, aby 
se do nich vešli jednotlivci, kteří se výrobě 
či poskytování služeb věnují vedle svého 
běžného zaměstnání, stejně jako celé fi r-
my. A i když udržování a obnova tradic 
a zachování jedinečného charakteru kaž-
dého regionu patří k základním hodnotám 

regionálních značek, dveře nezavírají ani 
novým podnikatelským nápadům, respek-
tují-li životní prostředí.

Od svých počátků před deseti lety ura-
zilo regionální značení značný kus cesty – 
ze zakládajících 3 regionů je dnešních 
26, a zatímco v prvním roce zna-
čení se podařilo udělit celkem 
15 certifi kátů, v letošním 
roce překročí počet plat-
ných ocenění tisícovku. 

I když základní hod-
noty a kritéria zůstávají, 
mění se nejen počty, ale 
i celková situace, v níž re-
gionální značky působí. Do-
rostla generace, pro niž jsou plné 
regály v obchodech samozřejmostí, 
ale na druhou stranu přibývá i těch, kdo si 
uvědomují, že globalizace má své stinné 
stránky. Ti hledají alternativy, ovšem jako 
spotřebitelé narazí na spleť značek, které 
se všechny nějakým způsobem odvoláva-
jí na místní původ a kvalitu. V čem jsou 
tedy právě regionální značky jedinečné?

Podle mého názoru v tom, že nejsou 
úzce oborově zaměřené, jsou nezávislé 
na jednom sektoru či zdroji fi nancování, 
staví na přirozené hrdosti na region a ne-
bojí se – jak už bylo naznačeno výše – 
kombinovat nejmenší výrobce (jednotlivce 
a rodinné fi rmy) s většími podniky, ani tra-
diční obory s moderními inovacemi. Jsou 

jednotné svým vizuálním stylem, a přece 
rozmanité, protože každý region má svůj 
vlastní jedinečný charakter a značku tvo-
ří především její držitelé, kteří jsou v ka-
ždém regionu jiní a neopakovatelní.

Za deset let existence regionálních zna-
ček se metodou budování sítě zdola poda-
řilo pokrýt téměř tři čtvrtiny území České 
republiky. Za úspěch regionálního zna-
čení lze označit už prostou skutečnost, 
že existuje a roste i bez centrálního fi -
nancování. Systém, který u nás funguje, 
nemá obdoby v celé Evropě – i proto je 
o to, co děláme v regionálních značkách, 

zájem i v zahraničí. A pro nás je na-
opak zajímavé se inspirovat, co 

se dělá pro podporu kvalitní 
místní produkce za naši-
mi humny.

Poučení je pro obě 
strany celkem jednodu-
ché – je třeba mít jas-

nou vizi, propracovaný, 
srozumitelný a důsledně 

dodržovaný systém kritérií 
a výrazné a dobře zapamatova-

telné značky, s dobrou vizuální prezen-
tací a celkovou propagací. A konečně (a 
především) musí existovat síť zapálených 
lidí, kteří jsou ochotni regionální značku 
naplnit obsahem – počínaje výrobci a pro-
vozovateli služeb a zážitků, přes koordi-
nátory a propagátory myšlenky značení, 
donátory, organizátory akcí a obchodníky, 
až po konečné spotřebitele, jak z řad ná-
vštěvníků regionu, tak i místních obyvatel.

Přejme šumavské značce do další deká-
dy všeho vrchovatě. Zaslouží si to!

PhDr. Kateřina Čadilová, 
národní koordinátorka 

Asociace regionálních značek

Pojďte se s námi toulat
Zavedeme vás na výlet ke Kadovskému 
viklanu a dalším skalním útvarům. Více 
se dočtete na straně 2.

To pravé ze Šumavy 
Nováčky se značkou ŠUMAVA 
originální produkt® vám 
představujeme na straně 7.

Přehled akcí v regionu 
Kam vyrazit za kulturou, zábavou 
i sportem na Šumavě naleznete 
na straně 9–11.

Šumava hrou – u nás 
se rozhodně nudit 
nebudete
Nemůžete děti odtrhnout od počítače, tab-
letu nebo mobilu? Nevadí, naše geohry je 
zavedou do přírody i s mobilem v ruce. 
Uvidíte, že tenhle druh zábavy si zami-
lují. Vyzkoušejte rozptýlení, které z vaší 
dovolené udělá něco nevídaného. Zkus-
te, co jste ještě nezkusili, prozkoumejte 
neprobádané, pobavte se, poučte. Naše 
geohry „Šumava hrou“ jsou pro všech-
ny, bez rozdílu věku. Můžete se vydat 
na Kvildsko po stopách Krále Šumavy, 
cestou zlatokopů okolo Kašperských Hor, 
poznat historii sklářského rodu Abelů 
na Hůrce, zavítat do pohádkového lesa 
v bavorském Haidmühle či s lapkou do-
být Vítkův Hrádek. Průvodcem vám bude 
i Josef Rosenauer, Jan Werich, Petr Vok 
nebo soumar na Zlaté stezce. Je to snad-
né, stačí si stáhnout do svého chytrého 
mobilu zdarma aplikaci GEOFUN (v ob-
chodu Google play, nebo v App store). 
Pro další informace o všech šumavských 
geohrách navštivte web www.geofun.cz/
sumava. Připravili jsme pro vás celkem 
11 geoher, zvládnete je dohrát všechny 
a stát se třeba geokapitánem? Troufáme 
si říct, že letos se na Šumavě určitě nu-
dit nebudete.

A pro ty, co nemají techniku příliš v lás-
ce a jsou vyznavači klasiky, jsme připra-
vili, a také osobně vyzkoušeli, 15 výletů 
do šumavské a bavorské přírody. Vybí-
rali jsme i méně známá, ale něčím zají-
mavá místa. Výlety jsou různě náročné, 
ale většinu z nich zvládnou i netrénovaní 
a stejně tak rodiny s dětmi. Přímo v těch-
to novinách na straně 2 v rubrice „Pojďte 
se s námi toulat“, vás zavedeme na výlet 
ke Kadovskému viklanu. 

Na našem webu www.isumava.cz pak 
najdete podrobné popisy všech výletů, 
doplněné mapou se zákresem a profi lem 
trasy a fotografi emi. Abyste mohli každý 
výlet snadno absolvovat, popis obsahuje 

Léto 2015
Číslo 18 

ZDARMA

(pokračování na straně 2)

Spolufi nancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Investice do vaší budoucnosti.

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 9A
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Oua-Pro – zvyšování kapacit evropského 
venkova:

Když spolu mluví občané, politici
a úředníci – celoživotní vzdělávání 
v praxi

Tento článek shrnuje naši zkušenost s tvorbou vzdělávacího kur-
zu pro dospělé dospělých, který byl připraven v rámci projektu“ 
Qua-Pro – zvyšování kapacit evropského venkova aneb jak posílit 
aktivní přístup občanů k rozhodování“. Kurz, který jsme vytvořili 
a otestovali ve spolupráci s MAS Broumovsko+ a dalšími partnery 
v Evropě, míří na aktivní občany, státní úředníky a místní politiky 
ve venkovských oblastech a umožňuje jim společně se navzájem 
od sebe učit a rozvíjet spolupráci při přípravě společných aktivit či 
projektů rozvoje venkova.

Kurz mají nyní možnost vyzkoušet si také další zájemci. Je ur-
čen těm, kteří se chtějí získat lepší představu o své roli v rámci své 
komunity a osvojit si dovednosti pro práci s veřejností. Absolventi 
kurzu z řad občanů jsou schopni hrát aktivnější roli ve společnos-
ti. Politici a úředníci se naopak stávají kompetentnějšími při komu-
nikaci s občany, společném plánování či řešení konfliktů.

3. Náš přístup ke vzdělávání dospělých

Náš společný vzdělávací koncept si pro daný kurz stanovil tři 
hlavní vzdělávací cíle tak, aby účastníkům umožnil získat hlubší po-
znání významných změn ve společnosti:
•  Získat informace o inovacích a možnostech aktivního zapojení 

veřejnosti do místní samosprávy.
•  Stát schopnějšími při zvládání komplexních úkolů v podmín-

kách, kde je třeba spolupracovat s větším množstvím různých 
aktérů.

•  Uvědomit si lépe svou roli, závazky a očekávání, které z ní ply-
nou.

Kurz kromě vzdělávacích cílů vyžadoval také specifický přístup 
ke vzdělávání dospělých. V krátkosti bychom jej mohli popsat ná-
sledovně:
•  Neexistují předem jasně dané návody, jak by se mělo postupo-

vat, aby se občané zapojili do řešení konkrétních problémů.
•  Dospělí, kteří se učí, už mají odborné znalosti, zásobu vlastních 

zkušeností a dovedností, ke kterým se mohou vztahovat.
•  Důležité je učení se tomu, jak „být“ (v určité roli) a jak se „cho-

vat“ v rámci dané komunity, spíš než zaměření na teoretické 
„vědět“. 

•  Vzájemné učení se pro všechny cílové skupiny – politiky, členy 
veřejné správy i občany.

4. Podoba jednotlivých kurzů

Každý z partnerů se zaměřil ve svých národních osnovách na 
odlišné metody.

Kurz na Broumovsku

Český kurz kombinuje dva různé přístupy ke vzdělávání. Do 
značné míry využívá prvky tzv. projektového a problémového uče-
ní. Účastníci získávají znalosti, dovednosti a zkušenosti během pří-
pravy a uskutečňování svých vlastních projektů zaměřených na 
zlepšování životních podmínek ve svých obcích. Kurz je koncipo-
ván jako hra, ve které účastníci z řad místních obyvatel mezi s se-
bou soutěží o nejlepší nápad, jak podpořit rozvoj své obce či regi-
onu. Tuto koncepci umožnila spolupráce s MAS Broumovsko+, 
která se zčásti podílela na přípravě vzdělávacích osnov, zajistila ná-
bor účastníků a zároveň vytvořila spolu s místní Agenturou pro roz-
voj Broumovska malý grantový program určený k financování nej-
lepších projektů.

A k c e  v  r e g i o n e c h  4 0A
Z a j í m a v ý  p r o j e k tZ

1. O projektu

Naší snahou bylo vytvořit vzdělávací kurz, který umožní účast-
níkům lépe čelit současným problémům venkova. Prostřednictvím 
zvýšení participace veřejnosti a občanské angažovanosti je možné 
posílit ty aspekty života na venkově, které jsou hlavní motivací pro 
to, aby zůstal atraktivním místem k životu a zastavil se tak evrop-
sky sílící trend jeho vylidňování. 

Projekt podpořila Evropská komise v rámci programu podpo-
ry celoživotního vzdělávání Gruntvig na podnět osmi organizací 
z pěti členských států. Tvorba a testování kurzu proběhlo v Ně-
mecku, Česku a Bulharsku a následně jsme náš přístup adapto-
vali také v Portugalsku a Estonsku. Výstupem kurzu jsou společ-
ný koncept vzdělávání, učební osnovy kurzu a výukové materi-
ály. Všechny jsou k dispozici na webových stránkách projektu 
www.quapro.eu. 

2.  Jak jsme utvářeli náš národně specifický přístup ke vzdě-
lávání dospělých

Abychom kurz vytvořili na základě reálných požadavků na vzdě-
lání v každé zemi, provedli jsme v úvodu výzkum zaměřený na kon-
krétní potřeby a vnímání participace a občanské angažovanosti 
v jednotlivých zemích. Naši respondenti byli dotazováni na mož-
nosti a bariéry pro větší zapojování obyvatel venkova do rozhodo-
vání. Ptali jsme se také na jejich názory, potřeby a zájem ohledně 
nabídky vzdělání v aktivním občanství na venkově.

Výsledky analýzy potřeb byly převedeny do obecného koncep-
tu kurzu. Ten slouží jako opora pro další vzdělávací instituce, kte-
ré by chtěly nabízet vzdělávání ve stejných tématech.

Pilotně jsme otestovali specificky zaměřené kurzy v České re-
publice v oblasti Broumovska, v Německu ve spolkovém státě Bá-
densko-Württembersko a v Bulharsku v oblasti několika různých 
MAS oblasti Rodopy. 

Proces tvorby vzdělávacího kurzu

http://www.quapro.eu
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Propagace a nábor účastníků musejí být uzpůsobeny tak, aby 
vzniklo několik pracovních skupin a v každé z nich se nacházeli zá-
stupci politiků, úředníků a aktivních občanů. Ve skupinách pracu-
jí na konkrétním projektu či tématu, které má význam pro jejich 
obec či region.

Kurz se skládá ze tří částí. Na začátku se koná dvoudenní úvod-
ní část zaměřená zčásti na teorii a zčásti na přípravu vlastních pro-
jektů. Obojí formou praktického nácviku metod využívaných při 
komunitního plánování. Během následující „testovací fáze” účast-
níci hledají podporu pro své projekty v svých obcích. Zároveň mo-
hou využít odborného vedení od lektorů. Jejich úkolem je otesto-
vat nosnost svých nápadů napříč obcí, tzn. mezi politiky, zástupci 
státní správy a dalších občanů své obce. Třetí, závěrečná fáze se-
znamuje účastníky s možnostmi financování komunitních projek-
tů. Účastníci si zároveň navzájem prezentují projekty upravené na 
základě zkušeností v předchozí fázi. Nejlépe zpracovaný projekt je 
pak podpořen z malého grantového programu.

Kurz Bádensku-Württembersku

Pilotní test tvořilo dva a půl dne školení a jednodenního nácvi-
ku, kde si zpětnou vazbu poskytovali sami účastníci. Program kur-
zu je sestaven tak, aby účastníci společně procházeli rozhodovacím 
cyklem. Tato koncepce předpokládá, že při rozhodování je třeba zo-
hlednit mnoho konkrétních zájmů, které vlastně představují příleži-
tost pro dialog v komunitě. Kurz ukazoval ty nástroje, metody či 
dovednosti, které jsou potřebné pro posilování podmínek úspěšné-
ho vedení takového dialogu.

Začíná snahou zvýšit povědomí o množství různých přístupů 
k občanské angažovanosti a veřejné participaci a k příležitostem 
a rizikům, které pro takové projekty představují z perspektivy členů 
veřejnosti, státních úředníků a politiků. Účastníci se učí odhadnout 
potřeby různých zainteresovaných osob a uvažovat o konkrétních 
situacích v rámci plánování a zapojení veřejnosti v malých obcích.

Seminář se dále zaměřuje na typický průběh rozhodovacího 
cyklu počínaje identifikováním potřeb a návrhu možných řešení či 
projektů až po podporu partnerství pro jeho realizaci. Účastníci zís-
kávají široké spektrum informací, které stojí na pozadí řízení tako-
vého procesu. Seznámí se s příklady, metodami a procvičí si doved-
nosti nezbytné pro plánování a samotné zapojení veřejnosti a dal-
ších partnerů v rozhodovacích procesech.

Kurz v Bulharsku

Celková doba výcvikového kurzu v Bulharsku vyšla na čtyři dny 
a byla rozdělena do dvou modulů, z nichž každý trval dva dny. Jako 
hlavní výukové nástroje byly využity interaktivní učební metody, prak-
tické úkoly a příklady dobré praxe. Vedle toho zde byly využity dva 
klíčové prvky, v nichž se bulharský kurz odlišoval od druhých dvou.

Za prvé, obsahový rámec tvořilo tzv. „Dvanáct principů dobré 
správy“ Rady Evropy. Tyto principy se probíraly v první části semi-
náře. V čase mezi oběma částmi dostali účastníci za „domácí úkol“ 

prozkoumat podmínky vlastní obce z hlediska shody s jedním 
z těchto principů. Ve druhé části kurzu o tom podali zprávu a for-
mulovali obecná doporučení úředním činitelům.

Za účelem hodnocení výsledků práce ve skupinách utvořili účast-
níci smíšené týmy. Jejich úkolem bylo dát zpětnou vazbu k prezen-
tacím pracovních skupin svých spoluúčastníků. Účastníci si tento 
metodologický přístup užili a pochvalovali, neboť to také velmi při-
spělo k nižšímu výskytu předsudků mezi třemi cílovými skupinami 
občanů, politiků a zástupců státní správy.

5. Dosáhli jsme našich vzdělávacích cílů?

Pilotním testováním jsme chtěli změřit úspěch našeho přístupu 
ke vzdělávání dospělých a dokázat, že vzájemné učení se tří skupin 
hráčů je prospěšné. Nedílnou součástí projektu bylo proto jednot-
né hodnocení zkušebních kurzů, i když měly dost odlišný charakter 
a využily přístupů charakteristických pro tu kterou zemi. Hodnoce-
ní provedlo partnerské Sdružení pro sociální výzkum a aplikovaný 
výzkum z Bulharska. První měřilo očekávání účastníků před kurzem 
a druhé hodnotilo výsledky i to, zda se tato očekávání účastníků 
s kurzem naplnila.

Úroveň zájmu a nárůst úrovně poznatků

Úroveň zájmu byla obecně vysoká ve všech třech zemích, přičemž 
nejvyšší byla v Německu, poté v Bulharsku a nakonec v České repub-
lice. Úroveň poznatků stoupla po kurzu nejvýrazněji v Bulharsku, po-
té v Německu a nakonec v České republice. V některých případech 
byla úroveň získaných poznatků nižší než počáteční zájem.

Dovednosti a kompetence před kurzem a po něm

Měřilo se, zda účastníci dostali možnost sdílet a uplatnit své vlast-
ní poznatky a zkušenosti nebo zda lépe chápali možnosti a rizika par-
ticipace, role těch druhých či jak motivovat občany, aby se procesů 
plánování zúčastnili anebo jak je do občanského dění zapojit. Ve vět-
šině případů si účastníci své dovednosti a kompetence zlepšili. Je za-
jímavé, že obecně byl vyšší zájmem o dovednosti než o znalosti.

Využité metody učení

Tato část se zaměřila na hodnocení využitých učebních metod, 
kvalitu obsahu materiálů a vlastní organizaci. Většina účastníků 
vnímala společnou práci, hraní rolí, obsah i praktické příklady vel-
mi pozitivně. Obecně by účastníci přivítali ještě více praktických 
příkladů a úkolů než prezentací a trochu více času, aby mohli lépe 
poznat další účastníky mimo pracovní setkání.

6. Jak adaptovat kurz ve vlastním prostředí?

V případě zájmu o přijetí našeho přístupu a konkrétních osnov 
navštivte webové stránky našeho projektu www.quapro.eu. Nalez-
nete zde detailní informace o obecném konceptu, popis tří konkrét-
ních verzí osnov kurzu. Tyto materiály jsou zde k dispozici zdarma. 
Lektoři organizací, které se zabývají tímto tématem a vzděláváním 
dospělých, mohou v těchto předkládaných materiálech nalézt dob-
rý příklad pro svou vlastní práci. Osnovy mohou být použity s při-
hlédnutím k místnímu a/nebo národnímu kontextu.

Příkladem jak je možné adaptovat kurz ve vlastním prostředí je 
portugalská partnerská místní akční skupina Monte. Na společném 
semináři v Portugalsku se zástupci místních institucí působících v re-
gionu Alejento seznámili s pojetím kurzu otestovaného na Broumov-
sku. Na závěr se dohodli na vytvoření obdobného finančního mecha-
nismu, který bude využit na realizaci malých regionálních projektů 
přímo občany. Zároveň se shodli na tom, že Monte bude v síti sdru-
žující portugalské místní akční skupiny prosazovat přijetí podobného 
konceptu jako obecně využívaného nástroje komunitního rozvoje.

Vojtěch Černý, Agora Central Europe
vojtech.cerny@agorace.cz; www.agorace.cz; www.quapro.eu
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Jeden z realizovaných nápadů – altán jako komunitní centrum v brou-
movském Olivětíně

http://www.quapro.eu
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ale vůbec fungování celého nového OPŽP,“ uvedl náměstek mini-
stra pro fondy EU Jan Kříž.

„Žadatelé o dotaci mají nyní dostatek času na to, aby do srpna při-
pravili kvalitní projekty. Již od konce dubna letošního roku, kdy jsme 
zveřejnili avíza výzev, poskytujeme desítky konzultací týdně nad při-
pravovanými projektovými náměty,“ sdělil ředitel SFŽP Petr Valdman. 

Žádosti o podporu přijímá SFŽP, v případě prioritní osy 4 pak 
Agentura ochrany přírody a krajiny. Žádosti budou podávány pro-
střednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému kon-
cového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické 
zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho 
životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného monitorovacího sys-
tému MS2014+ pro administraci evropských dotací. Zdroj: MŽP

Vize ČR je přispět evropské
kohezní politice rovným dílem

V úterý 23. června uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj 
konferenci „Evropské fondy 2014–2020: Vize a výzvy“, zaměřenou 
na nové programové období. Přes 100 účastníků mělo jedinečnou 
příležitost setkat se a debatovat s předními představiteli české po-
litické scény, Evropské komise, Evropského parlamentu i Evropské-
ho investičního fondu.

Vracíme se k samotné podstatě kohezní politiky a vlastně i koře-
nům Evropské unie. Vize České republiky jsou přitom jasné – přispět 
jí rovným dílem. Evropa musí být konkurenceschopná nejen jako ce-
lek, ale díky politice soudržnosti se dostává i na regiony. Cílem není 
pouze utratit 650 miliard korun, které máme pro nové programové 
období k dispozici, ale využít je na smysluplné projekty, které přispě-
jí k rozvoji jednotlivých lokalit. To, že jsme součástí Evropské unie, 
nám dává množství příležitostí. A je jenom na nás, jak je využijeme 
pro programové období 2014–2020. Musíme také počítat s varian-
tou, že po roce 2022 již žádné evropské dotace nebudou,“ uvedla 

MŽP vyhlašuje první výzvy
z nového OPŽP 2014 – 2020

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fon-
du životního prostředí vyhlásilo v dubnu avizované první výzvy 
k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní pro-
středí 2014–2020. Žádosti budou přijímány od 14. srpna na pro-
jekty v oblastech čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu 
a ochrana přírody. V prvních výzvách je pro žadatele připraveno 
9 miliard korun. 

„Jsem rád, že se před několika týdny avizované výzvy staly sku-
tečností a my dnes startujeme oficiální „ostré“ výzvy. Vyhlášení vý-
zev znamená start nového programového období. Státní fond ži-
votního prostředí jede pořád na plné obrátky. Jednak aby uzavřel 
končící programové období a vyčerpal ještě letos bezmála 40 mi-
liard korun, a zároveň už poskytuje žadatelům konzultace pro no-
vé projekty,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. 

Maximální celková dotace na schválené projekty v rámci prv-
ních výzev bude činit více než 9 miliard korun. Alokace pro pro-
jekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní je 
stanovena na 1,3 miliardy korun, pro projekty zaměřené na zlep-
šování kvality ovzduší v lidských sídlech na 2,5 miliardy korun, pro 
oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik 
na 2,36 miliardy korun a konečně pro projekty z oblasti ochrany 
a péče o přírodu a krajinu 2,889 miliardy korun. Výzvy jsou urče-
ny na individuální projekty, u nichž celkové náklady projektu ne-
smějí přesáhnout 50 milionů eur, včetně daně z přidané hodnoty.

Vyhlášení výzev předcházelo finální schválení výběrových kritérií 
monitorovacím výborem operačního programu, v němž zasedají 
odborníci ze státní, akademické, soukromé i neziskové sféry a kte-
rý se konal v úterý 16. června.

„Snažili jsme se o to, aby výzvy i kritéria byly nastaveny ve spo-
lupráci s žadateli i odbornou veřejností, aby reflektovaly účelnost, 
efektivnost a hospodárnost. To se netýká pouze aktuálních výzev, 
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ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a zároveň dodala: „Na 
dnešní konferenci byla ideální příležitost prodiskutovat veškeré mož-
nosti, které přináší nové programové období z většího nadhledu, 
který poskytli zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu 
i Evropského investičního fondu. Bylo zajímavé a inspirativní poznat 
jejich pohled na novou éru kohezní politiky EU.“

„Úspěšnost řady projektů závisí na tom, zda budou usilovat 
o hospodářský rozvoj celé unie, v podobě ekonomického růstu 
a nových pracovních míst. Návrhy projektů by tudíž měly zohled-
nit jejich potenciální přínosy k regionálním, národním i celoevrop-
ským klíčovým prioritám. Není možné soustředit se pouze na vy-
čerpání přidělené alokace, ale je nutné zvážit i pozitivní hospodář-
ské a sociální dopady v České republice i v rámci EU jako celku,“ 
vyjádřil se k tématu podávání žádostí Erich Unterwurzacher, ředi-
tel sekce pro střední Evropu DG Regio. Zároveň také pochválil Čes-
kou republiku za čerpání v minulém období, kdy bylo uskutečně-
no více než 60 tisíc projektů. „Evropské fondy a Evropský sociální 
fond především hrají nezbytnou roli při podpoře zaměstnanosti 
a investic do rozvoje lidského potenciálu,“ dodal Michael Morass, 
vedoucí oddělení ESF pro Polsko, Slovensko a ČR DG EMPL.

„Mottem pro programové období 2014–2020 by měla být pre-
vence nikoli sankce a to nejen v oblasti kontrol a auditů, ale obecně. 
K tomu by měly napomoci i občas opomíjené evaluace, které mohou 
upozornit na podstatná fakta. Naprosto zásadní jsou však kvalitní 
projekty, které budou naplňovat cíle kohezní politiky a tvořit její bu-
doucnost. Je důležité, abychom si uvědomovali, že jsme součástí vel-
kého celku a neustále si to připomínali,“ pronesla v závěrečném slo-
vu Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.

Program konference, jejímž zastřešujícím tématem byly příleži-
tosti a šance Evropských strukturálních a investičních fondů v ob-
dobí 2014–2020, byl nabitý. Jednotlivé příspěvky se věnovaly na-
příklad využití evropských prostředků v oblasti zaměstnanosti ne-
bo evaluacím kohezní politiky. Dostalo se i na problematiku 
finančních nástrojů, které budou v začínajícím programovém ob-
dobí více využívány. Zdroj: MMR
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Aktivní spolupráce Česka 
a Evropské komise na ukončování
období 2007–2013 pokračuje

Semináře věnující se efektivnímu uzavírání programového ob-
dobí 2007–2013 a zjednodušování administrativy se uskutečnily 
v Praze i za účasti zástupců Evropské komise. Ti poskytli zúčastně-
ným členům řídicích orgánů důležité informace a diskuze přispěla 
k vyjasnění si mnohých nesrovnalostí.

Ve čtvrtek 18. června 2015 se uskutečnil seminář k využití zjedno-
dušených metod vykazování v programovém období 2014–2020. 
Jednalo se o představení možností, které nabízí využití paušálních 
sazeb a částek v oblasti vykazování výdajů. Tento způsob vykazová-
ní snižuje výrazně administrativní zátěž, a to jak na straně příjemců 
podpory, tak na straně jejího poskytovatele. Zástupci EK dále předsta-
vili tzv. Pakty integrity, které mohou přispět k vytvoření transparent-
ního prostředí v oblasti veřejných zakázek vyhlašovaných příjemci pod-
pory z ESI fondů. Dále byla představena iniciativa EK nazvaná Peer-
2Peer, která je zaměřena na výměnu zkušeností a osvědčené praxe 
mezi experty zapojenými do využívání ESI fondů. Všechny tři oblasti 
představují velký potenciál pro zefektivnění systému implementace ESI 
fondů. I v případě tohoto semináře byla nejdůležitější část diskuze.

„Pořádání těchto seminářů v mnohém zjednodušuje komuni-
kaci mezi členskými státy a Evropskou komisí, protože máme mož-
nost si vše okamžitě v diskusi vyjasnit. Pro nás jsou tato setkání na-
prosto klíčová,“ zhodnotil semináře zástupce Evropské komise An-
dreas von Busch.

Největší část semináře k ukončování programového období 
2007–2013, který proběhl následující den v pátek 19. června 2015, 
byla věnována fázování projektů. Projekt musí mít jasně defino-
vané dvě fáze realizace, které jsou každá financována z jiného pro-
gramového období. Mezi další body semináře patřily hlavní změny 
v uzavírání programů, nástroje finančního inženýrství či způsobilost 
výdajů.
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„Byla to jedinečná příležitost projednat veškeré zbývající nevy-
jasněné otázky ohledně ukončování programového období přímo 
se zástupci Evropské komise. Sdílení zkušeností z praxe a výměna 
názorů je naprosto stěžejní pro práci všech, kteří se aktivně podí-
lejí na celém procesu uzavírání,“ vyjádřila se k semináři náměstky-
ně ministryně pro místní rozvoj, Olga Letáčková. Zdroj: MMR

Vyjádření MZe ke kontrole NKÚ
k využívání prostředků v PRV

Ministerstvo zemědělství nesouhlasí se závěry kontrolních nále-
zů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), které se týkají rozdělová-
ní finančních prostředků v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). 
Závěry kontroly NKÚ se týkají období let 2010 až 2013, kdy na ze-
mědělském rezortu působilo předchozí vedení.

K informaci o počtu 120 projektů kontrolovaných NKÚ, je nut-
né uvést, že během 21 výzev vyhlášených pro žadatele v rámci PRV, 
bylo do konce roku 2014 schváleno k podpoře zhruba 35 tisíc kon-
krétních projektů v celkovém finančním objemu téměř 44 miliard 
korun. Všechny zpochybňované projekty byly řádně zrealizovány 
dle záměru, v žádném případě nejde o pochybení, která by vedla 
k finanční ztrátě veřejných finančních prostředků.

MZe také odmítá tvrzení NKÚ, že nedisponoval přesnými a do-
statečnými informacemi o pokroku a účinnosti programu, na zákla-
dě kterých by bylo možné vyhodnocovat efektivnost poskytova-
ných dotací, a případně upravit svou strategii. Byl zaveden systém 
průběžného sledování naplňování programu, kdy v pravidelných in-
tervalech byla jednotlivá opatření vyhodnocována. V roce 2010 by-
lo provedeno střednědobé hodnocení zaměřené na všechna opat-
ření PRV a zjištěné informace byly dále využity při úpravách progra-
mu. Zpráva o tomto střednědobém hodnocení PRV byla Evropskou 
komisí přijata a nebyl shledán žádný nedostatek. Naopak ze strany 
Evropské komise byly vyzdviženy její kvality.

V reakci na konkrétní nálezy NKÚ je třeba zdůraznit, že MZe 
veškeré své kroky provádělo v souladu s EK a dalšími poradními or-
gány. V případě kritizovaných kotelen na biomasu je informace 
o odprodeji vytržená z kontextu a zkreslená. Tato zařízení sloužila 
k rozšíření příjmů zemědělských podnikatelů i mimo agrární oblast 
(výroba tvarovaných biopaliv) a zároveň pomáhala vytápět objek-
ty třetích stran, včetně rodinných domů. S majiteli vytápěných ob-
jektů byly uzavřeny dlouhodobé smlouvy na dodávky tepla (na 5 let 
s možností prodloužení). Po uplynutí pěti let doby udržitelnosti slou-
ží kotelny i nadále svému účelu, pouze dojde ke změně vlastnic-
kých práv.

Rovněž v případě podpory cestovního ruchu, MZe povolovalo 
budování přírodních nebo naučných stezek v zemědělské krajině. 
V souvislosti s tím byla podporována i výstavba rozhleden, vyhlídek 
a odpočinkových míst (altánů), protože tyto atraktivní záchytné bo-
dy přispívají k rozvoji kulturní venkovské krajiny a lákají turisty k ná-

vštěvě. MZe významně neomezovalo výši způsobilých výdajů, kte-
ré žadatelé mohli využít na další stavby v rámci budovaných stezek.

V případě informací o šetření na malém vzorku jsou data vytr-
žena z kontextu neboť telefonické oslovení respondentů, v tomto 
případě vzdělávacích subjektů a účastníků vzdělávání, sloužilo jen 
jako podpůrná aktivita k širšímu dotazníkovému šetření, které za-
hrnulo 238 respondentů. Územně byla pokryta celá ČR a hodno-
titel – renomovaná mezinárodní firma Royal Haskoning DHV – dbal 
na to, aby byla zastoupena co možná nejpestřejší škála typů po-
skytovaného vzdělávání. Podotýkáme, že šlo o opatření, jehož roz-
počet činí zhruba 0,5 % celkového rozpočtu PRV a při hodnocení 
programu jako celku je nezbytné zachovat proporčnost nákladů 
na hodnocení vynaložených peněz s konečnými efekty.

V několika případech bylo Státnímu zemědělskému intervenční-
mu fondu vytýkáno, že povolil žadatelům vyšší počet změn termínu 
pro předložení žádosti o proplacení, než stanovují závazná pravidla. 
V těchto případech jde o rozdílný výklad Pravidel NKÚ a SZIF. V pří-
padě, kdy příjemce dotace žádal o změnu způsobu financování na 
leasing, jehož součástí je i prodloužení realizace projektu, nebylo to-
to považováno za další žádost o změnu termínu. Abychom zamezi-
li rozdílnému výkladu, pro nové programové období již další pro-
dloužení termínu na základě leasingové smlouvy nebude možné.

Ke kritice nedosažení cíle vzniku 22 tisíc pracovních míst z PRV je 
pak nutné připomenout, že do naplánovaných cílových kritérií pro-
gramu citelně promluvila světová hospodářská krize, která nejen Mi-
nisterstvo zemědělství přinutila své budoucí předpoklady měnit.

Zdroj: MZe

Města a obce chtějí co nejlépe
využít evropské dotace. Požadují
jasná pravidla a jednotný přístup

Klást důraz na vznik a práci v tematických pracovních skupi-
nách, požadovat jednotný přístup krajů vůči regionální stálé kon-
ferenci, spolupracovat s ministerstvy a usilovat o konkrétní a kva-
lifikované odpovědi. O to se budou snažit zástupci Svazu měst 
a obcí ČR v regionální stálé konferenci (RSK) k evropským dotacím 
v období 2014+. Na jednání v Pacově se na tom shodli představi-
telé samospráv a zástupci státu sdružení v RSK.

„Svaz byl iniciátorem regionálních stálých konferencí. Mají usnad-
nit výměnu informací mezi všemi územními partnery, tedy kraji, měs-
ty, obcemi, hospodářskými a sociálními subjekty a stát se místem sla-
ďování strategií pro čerpání evropských dotací,“ řekl předseda Sva-
zu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Úloha RSK 
je také iniciační, mimo jiné by měla řídicím orgánům jednotlivých 
programů, zpravidla ministerstvům, doporučovat vyhlašování výzev.“

Podle Svazu je třeba, aby byl systém evropských dotací v progra-
movém období 2014+ co nejjednodušší bez zbytečných mezičlán-
ků a neopakovaly se chyby z minulosti. Zásadní přitom je přímý 
vztah mezi žadatelem a řídícím orgánem operačního programu.

„Bohužel se i dnes stává, že některá ministerstva nedávají jas-
né informace k tomu, co je a co není při využívání evropských do-
tací možné. Pro města a obce je přitom velmi důležité znát kon-
krétní podmínky pro zapracování projektové dokumentace tak, 
aby nedělaly projekty do šuplíku,“ řekl starosta Chlumce nad Cid-
linou Miroslav Uchytil a dodal: „Odpověď ´ještě se neví, ještě se 
uvidí´, nestačí, potřebujeme od řídicích orgánů jasně vysvětlit sta-
novená pravidla, abychom nedělali chyby.“

Například v souvislosti s projekty v gesci Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy není zcela jasný význam slova inkluze. A exis-
tují i jiné termíny, které se dají vysvětlit „pružně“, což může u ná-
sledných kontrol projektů způsobit problém. Na prvním místě tak 
musí být kvalitní komunikace. 

S tím souhlasí místopředseda Svazu měst a obcí ČR pro evrop-
ské záležitosti a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek. Říká: „Re-
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gionální stálá konference má zejména komunikační a informační 
úlohu. Těžiště práce v kontextu s projekty měst a obcí financova-
nými z evropských dotací je v pracovních skupinách. Bylo by vhod-
né je propojit s pracovními komisemi Svazu a konkrétní výstupy 
těchto orgánů projednané regionální stálou konferencí předat Ná-
rodní stálé konferenci vedené MMR.“ 

Regionální stálé konference by také měly pomoci průběžně zjiš-
ťovat, kde jsou rezervy v čerpání evropských dotací, aby se nevyu-
žité finanční prostředky případně přesunuly jinam. „Bude důležité 
sbírat podklady o využívání dotací z EU v letech 2016 a 2017 tak, 
aby se případné nevyužité peníze mohly v roce 2018 přesunout ji-
nam,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí Dan Jiránek a dodá-
vá: „Aby to nedopadlo jako v programovém období 2013–2017, 
kdy se vše řešilo na poslední chvílí a ČR tak o část dotací přišla. 
Kromě toho je vhodné včas řešit národní zdroje tam, kde nebude 
možné v letech 2014–2020 využít evropské prostředky. Třeba na 
místní komunikace.“ 

V Pacově rovněž zaznělo, že je třeba usilovat o prostor pro střed-
ně velká města při vyhlašování výzev. Jednání RSK se konalo na pa-
covském zámku, který díky evropských dotacím z minulého progra-
mového období zrekonstruovala tamní radnice. Starosta Pacova 
a předseda regionální stálé komise Svazu měst a obcí Lukáš Vlček 
řekl: „Bývalý armádní majetek v našem městě se podařilo beze 
zbytku využít, vznikla tak knihovna, muzeum, informační centrum, 
klubovna pro spolky, centrum pro seniory aj. Využití někdejších ka-
sáren by tak – pokud to pravidla nového programového období do-
volí – mohlo být inspirací pro ostatní, jak evropské fondy čerpat.“ 

Zdroj: SMO ČR

Program Česko-Bavorsko 
se řadí dlouhodobě mezi tři
nejúspěšnější v rámci celé EU

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se setkala se zá-
stupci výboru pro evropské záležitosti bavorského zemského sně-
mu. Mluvilo se hlavně o čerpání evropských dotací a politice sou-
držnosti EU s ohledem na regiony.

„Probírali jsme také nový program přeshraniční spolupráce, kte-
rý klade důraz na návaznost s předchozím programem. Ten se řadí 
mezi tři nejúspěšnější z celé Evropské unie. Nově je také podporo-
vané téma výzkumu a inovací. Program byl schválen Evropskou ko-
misí v prosinci minulého roku. V současné době probíhají jednání 
k podrobnému nastavení řídicích a kontrolních systémů programu 
a příprava nových formulářů a příruček. Program bude slavnostně 
vyhlášen Regensburgu. V návaznosti na to bude ve druhé polovině 
roku 2015 vyhlášen příjem žádostí o podporu,“ uvedla ministryně.

V období 2007–2013 bylo realizováno z česko-bavorského pro-
gramu přeshraniční spolupráce 300 větších projektů (nad 25 000 
EUR). K dispozici bylo 115,5 mil. EUR z Evropského fondu regio-

nálního rozvoje. Projekty byly zaměřeny na hospodářský rozvoj, lid-
ské zdroje a sítě (hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického 
prostoru, cestovní ruch, volný čas a rekreace, profesní vzdělávání 
a trh práce, výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultu-
ra, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před ka-
tastrofami a sítě) a na rozvoj území a životního prostředí (životní 
prostředí a ochrana přírody, územní plánování a rozvoj venkovské-
ho prostoru, doprava a komunikační a informační systémy). Pro-
gram se řadí dlouhodobě mezi nejúspěšnější přeshraniční progra-
my v rámci celé Evropské unie.

Pro nadcházející období 2014–2020 bude realizován nový pro-
gram. Poskytne 103,4 mil. EUR na regionální a místní projekty při-
pravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s dopa-
dem na společné území. „Mým zájmem je účastnit se regionálních 
konferencí u nás i v Bavorsku, které povedou k prohloubení spo-
lupráce,“ dodala Karla Šlechtová.

Díky programu přeshraniční spolupráce vzniklo například kul-
turní centrum Kvilda na Šumavě či došlo k rozvoji turistické infra-
struktury v oblasti Dračího jezera v Bavorsku.

Zdroj: MMR

Česko-bavorská spolupráce je
příběhem úspěchů, do roku 2020
poskytne přes 100 milionů euro

V bavorském Regensburgu se za účasti veřejnosti a zástupců 
z Česka, Bavorska a Evropské komise uskutečnilo slavnostní zahá-
jení přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Ba-
vorsko cíl Evropská územní spolupráce 2014–2020.

Na tiskové konferenci vystoupil náměstek ministryně pro místní 
rozvoj Zdeněk Semorád. „Přeshraniční spolupráce mezi Českou re-
publikou a Svobodným státem Bavorsko je příběhem úspěchu. Když 
se ohlédnu zpět, cítím velkou radost, že ke sbližování obou zemí vý-
razně přispěly právě programy na podporu přeshraniční spolupráce. 
Stojíme na prahu další kapitoly podpory česko-bavorského partner-
ství. Program, který slavnostně vyhlašujeme, poskytne do roku 2020 
přes 100 milionů euro na nové regionální projekty s pozitivním do-
padem na česko-bavorské příhraničí,“ uvedl náměstek Semorád.

„Hlavní myšlenka programů přeshraniční spolupráce je posta-
vena na předpokladu, že státní hranice nejsou překážkou rozvoje. 
Hranice může být naopak výzvou. Faktorem nikoliv rozdělujícím, 
ale spojujícím. Za úspěchem stojí spoustu aktivních lidí z obou 
stran hranice, kteří už dvě desetiletí pracují na odbourávání jazy-
kových, kulturních i fyzických bariér. Přeji novému programu, aby 
mu nadšení a aktivita takových lidí – a mnoho takových se zde se-
šla – přinesla další nápadité projekty, které česko-bavorské příhra-
ničí dále propojí a budou pokračovat v rozvíjení předpokladů pro 
vzájemné porozumění, prosperitu a příjemné životní podmínky,“ 
dodal Zdeněk Semorád. Zdroj: MMR

D o t a č n í  p r o g r a m y  4 5D



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 204 • 7/2015

Můžeme se těšit na nové projekty
česko-polské přeshraniční spolupráce

Další z pěti přeshraničních programů pro období 2014–2020 re-
alizovaných mezi Českou republikou a sousedními státy je schvá-
lený. Program Interreg V-A Česká republika – Polsko má k dispozi-
ci přes 226 milionů euro.

„Projekty stejně jako v uplynulém programovém období musí 
být připravovány a realizovány partnery z České republiky a Polské 
republiky společně. Kromě toho je musejí partneři společně finan-
covat a případně mohou pro jejich realizaci nasadit společný per-
sonál. Některé postupy při podávání a zpracování žádostí o dota-
ci byly v tomto programovém období zjednodušeny. Od konce srp-
na 2015 by mělo být možno v rámci prvních výzev formálně 
předkládat žádosti o poskytnutí dotace pro některé druhy projek-
tů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Program je určen pro období let 2014–2020. Jeho prostředky 
budou využity na podporu projektů řešících řízení rizik (12,2 mil. 
EUR), využití kulturních a přírodních zdrojů společného území pro 
posílení návštěvnosti regionu včetně zlepšení jejich dostupnosti 
(135,7 mil. EUR), vzdělávání a kvalifikaci žáků a studentů v pří-
hraničním území (10,2 mil. EUR) a spolupráci institucí a komunit 
(54,5 mil. EUR). Celkem je tak na podporu projektů připraveno 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) více jak 226 mi-
lionů EUR. Tyto prostředky budou doplněny z národních příspěv-
ků obou sousedních zemí. Součástí programu je nástroj Fond mi-
kroprojektů sloužící k upevňování vzájemné spolupráce a souná-
ležitosti na lokální úrovni (20 % prostředků z programu).

Vymezení programového území se oproti období 2007–2013 
nemění. Na české straně je tvořeno kraji Libereckým, Královéhra-
deckým, Pardubickým, Olomouckým a Moravskoslezským a na 
polské straně podregiony Bielskim a Rybnickim (Slezské vojvod-
ství), Jeleniogórskim a Wałbrzyskim (Dolnoslezské vojvodství), Ny-
skim a Opolskim (Opolské vojvodství). Do území na polské straně 
dále spadá okres Strzeliński (podregion Wrocławski v Dolnoslez-
ském vojvodství) a okres Pszczyński (podregion Tyski ve Slezském 
vojvodství).

V minulém programovém období bylo možno prostřednictvím 
Operačního programu Česká republika – Polská republika 2007–
2013 financovat projekty částkou ve výši více jak 219 milionů EUR. 
Podpořeny byly projekty z oblastí posilování dopravní dostupnos-
ti, ochrany životního prostředí a prevence rizik. Dále z oblasti zlep-
šení podnikatelského prostředí a cestovního ruchu a z oblasti spo-
lupráce místních společenství.

Další informace k programu spolupráce naleznete na interne-
tových stránkách: http://www.cz-pl.eu/

Zdroj: MMR

Program česko-rakouské přeshraniční
spolupráce již také patří mezi schválené

Poslední z přeshraničních programů pro programové období 
2014–2020 realizovaných mezi Českou republikou a sousedními 
státy byl Evropskou komisí schválen. Jedná se o program INTERREG 
V-A Rakousko – Česká republika. 

„Program pokračuje v přeshraniční spolupráci mezi Českou re-
publikou a Rakouskem, která je spolufinancována z prostředků 
Evropské unie. Ta započala již v roce 1995 po vstupu Rakouska do 
Evropské unie. K dispozici máme téměř 100 milionů euro pro za-
jímavé projekty, které zpříjemní život na česko-rakouském příhra-
ničí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Program stejně jako v období 2007–2013 bude podporovat 
široké spektrum projektů, jejichž společným znakem je jejich 
přeshraniční dopad na společné území. Podporovány budou 
projekty v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
(12,5 mil. EUR), ochrany životního prostředí a zhodnocení kul-
turního a přírodního dědictví (45,4 mil. EUR), rozvoje vzdělává-
ní a kvalifikace pro využití potenciálu lidských zdrojů v přeshra-
ničním území (13,7 mil. EUR) a projekty podporující spolupráci 
institucí a rozvoj komunit v příhraničním území (20,4 mil. EUR). 
Celkem je na podporu projektů připraveno 97 mil. EUR prostřed-
ků Evropského fondu regionálního rozvoje. 

Programové území je na české straně vymezeno územím kraje 
Jihočeského, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Na rakouské 
straně je tvoří okresy Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Wal-
dviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, 
Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf.

Aktuality týkající se přípravy programu INTERREG V-A Rakous-
ko – Česká republika a plánovaného vyhlášení prvních výzev jsou 
k dispozici na adrese: http://www.at-cz.eu/ Zdroj: MMR
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Programy přeshraniční spolupráce
Česko-Sasko a Česko-Slovensko
posilují dobré sousedské vztahy

Programy přeshraniční spolupráce, česko-saský a česko-sloven-
ský, budou i nadále podporovat regionální a místní projekty, které 
mají pozitivní přínos pro obě strany společného pohraničí. 

„Schválení programových dokumentů je významným předpo-
kladem pro spuštění obou programů. Díky projektům přeshranič-
ní spolupráce se dlouhodobě daří vytvářet a rozšiřovat sociální sí-
tě napříč hranicemi, porozumět kultuře a mentalitě druhé země 
a posilovat dobré sousedské vztahy,“ uvedla ministryně pro míst-
ní rozvoj Karla Šlechtová.

Prvním ze schválených programů je Program přeshraniční 
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 
2014–2020. Nový program navazuje na dlouholetou úspěšnou 
česko-německou spolupráci, jejíž tradice sahá až do roku 1994.

Druhým schváleným programem přeshraniční spolupráce je In-
terreg VA Slovenská republika – Česká republika navazující na 
dlouhodobou spolupráci mezi oběma zeměmi, která se úspěšně 
rozvíjí více než 20 let. Díky 90 milionům EUR z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj bude možné podpořit projekty v oblastech, 
jakými jsou vzdělávání (9,9 mil. EUR), inovace a využití jejich po-
tenciálu (4,5 mil. EUR.), životní prostředí a zvýšení atraktivnosti pří-
rodního a kulturního dědictví (51,4 mil. EUR), ochrana biodiverzi-
ty (9,0 mil. EUR) a institucionální a občanská spolupráce včetně 
Fondu malých projektů (9,9 mil. EUR).

Více informací o programu spolupráce Interreg VA Slovenská 
republika – Česká republika a plánovaných výzvách pro žadatele 
naleznete na adrese: http://www.sk-cz.eu/

Aktuality týkající se přípravy Programu spolupráce Česká repub-
lika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 a plánovaného vyhlášení 
prvních výzev jsou k dispozici na adrese: www.sn-cz2020.eu

Zdroj: MMR

Evropská komise schválila
OP Rybářství 2014 – 2020.
Čeští rybáři získají 1,1 miliardy

Evropská komise schválila OP Rybářství 2014–2020, který při-
pravilo Ministerstvo zemědělství. Čeští produkční rybáři z něj bu-
dou v příštích šesti letech čerpat dotace například na zařízení pro 
chov ryb nebo modernizaci a výstavbu zpracoven ryb. 

Tuzemští rybáři a producenti ryb budou čerpat dotace z Evrop-
ského námořního a rybářského fondu prostřednictvím OP Rybář-
ství, který České republice odsouhlasila Evropská komise.

D o t a č n í  p r o g r a m y  4 7D

V programovém období 2014–2020 bude na podporu projek-
tů v česko-saském pohraničí k dispozici téměř 158 milionů EUR 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podobně jako v před-
cházejícím dotačním období bude nový program podporovat pro-
jekty v oblastech přizpůsobení se změně klimatu, předcházení ri-
zikům a řízení rizik (15,8 mil. EUR), ochrany životního prostředí 
a využití přírodního kulturního dědictví (68,7 mil. EUR), investic do 
vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení (27,6 mil. EUR) 
a projektů institucionální a občanské spolupráce včetně Fondu ma-
lých projektů (36, 3 mil. EUR).
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„Naši rybáři získají do roku 2020 z prostředků Evropské unie 
zhruba 855 milionů korun a z národního rozpočtu přibližně 245 mi-
lionů korun. Celkem pro ně bude v novém OP Rybářství připrave-
no přibližně 1,1 miliardy korun,“ řekl ministr zemědělství Marian 
Jurečka.

Oproti OP Rybářství 2007–2013 je rozpočet nového programu 
navýšen a české rybářství si tak polepší zhruba o 107 milionů korun.

„Zaměření dotací v novém OP Rybářství bude širší, budou o ně 
moci požádat například začínající rybáři na rozjezd svého podni-
kání. Největší díl podpory budeme směřovat na výstavbu, rozšíře-
ní a modernizaci sádek, líhní a rybníků nebo na vybavení do rybo-
chovných zařízení,“ uvedl Marian Jurečka.

OP Rybářství 2014–2020 je zacílen mimo jiné také na rozvoj ry-
bářské turistiky, zpracovávání údajů o akvakultuře a efektivnější sle-
dovatelnost ryb a rybích produktů. Bude možné také žádat o dota-
ci na rozšíření, modernizaci a výstavbu zpracoven ryb, například na 
zařízení pro vlastní zpracování ryb, finální úpravu, balení a značení 
výrobku. Výrazným posunem oproti OP Rybářství 2007–2013 je roz-
sáhlejší podpora recirkulačních zařízení a průtočných systémů pro 
chov ryb, které zajistí vyšší produkci a rovnoměrné dodávky ryb na 
trh po celý rok.

O první dotace například na investice do akvakultury nebo ná-
kup recirkulačního zařízení pro chov ryb mohou rybáři požádat 
v říjnu 2015. Zdroj: MZe

Inovace v oblasti životního prostředí
i klimatu podpoří program LIFE.
MŽP přispěje financemi 15 % 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu k předkládání 
žádostí o národní kofinancování tradičních projektů na ochranu 
přírody i ekoinovace. Ty budou ještě letos předloženy do evropské 
výzvy, kterou Evropská komise zveřejnila 1. června. 

Komunitárním programem LIFE se Evropská komise zaměřuje 
na širokou škálu aktivit v oblasti ochrany životního prostředí. „Je 
nejen nástrojem podporujícím ochranu přírody, ale lze z něj finan-
covat i aktivity související s průmyslovou výrobou, energetikou, kli-
matem nebo zemědělstvím. Soustředí se na inovace v oblasti ži-
votního prostředí a klimatu a jeho přidanou hodnotou pro žada-
tele jsou příležitosti, kontakty a dopad na celkový rozvoj a prestiž 
realizující instituce,“ vysvětluje ředitel odboru finančních a dobro-
volných nástrojů Tomáš Kažmierski, do jehož působnosti spadá 
i národní kontaktní místo pro program LIFE v ČR. 

Program LIFE poskytuje až 75% kofinancování na ochranu pri-
oritních druhů a stanovišť v rámci sítě NATURA 2000 a 60% spo-
lufinancování na pilotní testování ekoinovativních technologií 
a postupů v ochraně životního prostředí a na osvětové informač-
ní kampaně. 

České žadatele navíc v realizaci projektů podpoří i Ministerstvo 
životního prostředí. Nejvyšší míra podpory činí maximálně 15 % 
z celkových způsobilých nákladů projektu, částka však nesmí pře-
kročit 10 milionů korun na jeden projekt. Konečný termín pro po-
dání žádostí je 2. srpna 2015 do 17 hodin na podatelnu Minister-
stva životního prostředí. Zdroj: MŽP

Žádostí na podporu komunitního
bydlení seniorů se sešla celá řada

Na konci června ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem 
žádostí v rámci výzvy na výstavbu Komunitních domů seniorů, kte-
rou letos historicky poprvé vyhlásila ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová. Celkem bylo přijato 28 žádostí s požadavkem té-
měř 285 milionů korun.

„Jedná se o první výzvu v rámci tohoto dotačního titulu, který 
se v letošním roce stal součástí podprogramu Podpora výstavby 
podporovaných bytů. I přesto, že se jednalo o zahajovací a testo-
vací etapu nového nástroje, máme značný počet žádostí,“ uved-
la ministryně.

Alokace ve výši 160 milionů korun bude rozdělena na projekty, 
jejichž cílem je výstavba bezbariérového bytového domu, ve kte-
rém vznikne komunita obyvatel starších 60 let. Cílem je uchování 
a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a to při umožně-
ní komunitního způsobu života na principu sousedské výpomoci. 
Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávis-
losti každého jedince.

Výsledky hodnocení a následné rozhodnutí ministryně o schvá-
lených žádostech se předpokládá v polovině srpna. Zdroj: MMR
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