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Aktuálně:
Předsedou NS MAS se stal
Václav Pošmurný z Posázaví.
Nové vedení má i SMO a SMS

Na valné hromadě Národní sítě Místních 
akčních skupin ČR v Zábřehu na Moravě, 
kterou zahájil ministr zemědělství Marian 
Jurečka, byly poprvé přímou volbou zvoleni 
její zástupci. Po několika kolech volby se 
stala předsednickou organizací Posázaví o.
p.s. s ředitelem Václavem Pošmurným. Mís-
topředsednictví obhájili MAS Opavsko v če-
le s Jiřím Kristem a Český Západ prostřed-
nictvím Jana Floriana ml.

Nového předsedu má i Svaz měst a obcí, 
který si zvolil exministra a starostu Kyjova 
Františka Jukla. Po odstoupení předsedkyně 
vede Sdružení místních samospráv Radim Sr-
šeň a sdružení čeká na podzim volba nové 
hlavy SMS. V čele SPOV zůstal Eduard Kavala.

Více informací na straně 13

Regiony:
Do soutěže Vesnice roku 2015
se přihlásilo 210 obcí.
Některé kraje už znají vítěze

První krajské vítěze už zná letošní 21. roč-
ník soutěže Vesnice roku 2015, do kterého se 
přihlásilo celkem 210 obcí z celé země. V roce 
2014 to přitom bylo 306 obcí. „Pokles je způ-
soben situací po loňských komunálních vol-
bách. V hodně obcích se změnilo vedení, chtě-
jí si připravit půdu do budoucna,“ vysvětlil člen 
celostátní hodnotitelské komise a starosta ví-
tězné obce Tučín z roku 2009 Jiří Řezníček. 
Největší zájem je přitom o soutěž v Plzeňském 
kraji, kde se přihlásilo více obcí než loni.

„Počet přihlášených obcí je vskutku úcty-
hodný. Tradice, dlouhodobý zájem a výbor-
né výsledky i na evropské úrovni jsou důleži-
tým znakem soutěže,“ řekla ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová.

Více informací na straně 3

TÉMA:
Operační programy pro
evropské dotace 2014–2020
jsou konečně schváleny!

Slavnostním podpisem operačních progra-
mů pro období 2014–2020 předseda vlády 
Bohuslav Sobotka a ministryně pro místní roz-
voj Karla Šlechtová ukončili 11. června 2015 
oficiální vyjednávání mezi Českou republikou 
a Evropskou komisí.

Česká republika je tak plně připravena 
čerpat evropské dotace. „Dosáhli jsme vý-
znamného milníku a jsem ráda, že se po-
dařilo zúročit všechna náročná jednání s Ev-
ropskou komisí. Chci poděkovat nejen Ev-
ropské komisi, ale i všem kolegům na české 
straně, kteří se podíleli na celém procesu 
příprav a schvalovaní operačních progra-
mů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová.

Více informací od strany 7
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Konference „Postagrární venkovské
ekonomiky a politiky rozvoje venkova“

Univerzita Jana evangelisty Purkyně pořádá 2. – 4. července 2015 v Krušných horách 
mezinárodní konferenci zaměřenou na následující témata: nezemědělské a neturistické 
ekonomické aktivity ve venkovských oblastech; podnikání na venkově v éře znalostní spo-
lečnosti, vnímání venkovských oblastí jako místa pro podnikání, prostorově nerovnoměr-
né podmínky venkovských oblastí pro ekonomický růst. 

Snahou pořadatelů konference je formulace nových a více efektivních přístupů a stra-
tegií pro ekonomický rozvoj venkova, politiky rozvoje venkova vytvářející nová pracovní 
místa a pro podporu podnikání ve venkovských oblastech.

Ke stažení (dokumenty jsou s ohledem na mezinárodní charakter konference v ang-
ličtině): pozvánka na konferenci, registrační formulář, podrobný program.

Další informace poskytne Mgr. Vladan Hruška, člen předsednictva SPOV Ústeckého 
kraje a odborný asistent na Katedře Geografie Přírodovědecké fakulty Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (vladan.hruska@ujep.cz, tel. 475 283 136).

http://geography.ujep.cz/vyuka/file.php/1/Conference.pdf
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✽✽✽✽✽✽✽✽ ✽✽ ✽✽LeaderFEST 2015
aneb „Návrat ke kořenům“
18.-19.6.2015, náchodské náměstí a Hotel U Beránka

 18. června 2015  
09.00 - 10.00 hod. Oficiální zahájení – Hotel U Beránka, velký sál

10.00 - 18.00 hod. Workshopy (kulaté stoly) na téma:
 1.  Spolupráce partnerů NSK a RSK
 2.  Aktuální informace MMR pro MAS
 3.  Vesnice roku
 4.  Moderní architektura venkova
 5.  Voda v krajině
 6.  Inovace na venkově
 7.  Zajímavé inspirativní činnosti z EU
 8.  Mezinárodní spolupráce
 9.   Živé památky bez dotací 

 –  workshop v Ratibořicích – Babiččino údolí
 10.  Svazky obcí – MAS partneři na venkově
 11.    Resilience a adaptace na klimatickou změnu 

 v regionálních strategiích

 19. června 2015
 Zakončení workshopů, oficiální ukončení

Doprovodný program:
• Jarmark regionálních výrobků a výrobců
• Výstava staré a nové zemědělské techniky
• Návštěva zámku a věže
• Vystoupení regionálních souborů a kapel
• Večer kulturní program
• Módní přehlídka – retro – modely předvedou zástupci MAS

N Á C H O D ✽✽✽✽✽✽LeaderFEST 2015✽LeaderFEST 2015✽✽LeaderFEST 2015
✽

„Návrat ke kořenům“
, náchodské náměstí a Hotel U Beránka✽, náchodské náměstí a Hotel U Beránka✽N Á C H O D

Le
ad

erFEST 2015

✽ ✽

Registrace na  www.leaderfest2015.webnode.cz„Informace v příštím čísle“

mailto:vladan.hruska@ujep.cz
http://geography.ujep.cz/vyuka/file.php/1/Conference.pdf


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 203 • 4-6/2015

První krajské vítěze už zná letošní 21. ročník soutěže Vesnice ro-
ku 2015, do kterého se přihlásilo celkem 210 obcí z celé České re-
publiky. V roce 2014 to přitom bylo 306 obcí. 

„Pokles je způsoben situací po loňských komunálních volbách. 
V hodně obcích se změnilo vedení, chtějí si připravit půdu do bu-
doucna,“ vysvětlil člen celostátní hodnotitelské komise a starosta 
vítězné obce Tučín z roku 2009 Jiří Řezníček. „Méně přihlášených 
je ve všech třinácti krajích, pokud by tento trend pokračoval, sa-
mozřejmě bychom důvody řešili,“ dodal.

Největší zájem je přitom o soutěž v Plzeňském kraji, kde se při-
hlásilo více obcí než loni, kdy byla účast naopak téměř nejmenší.

„Počet přihlášených obcí je vskutku úctyhodný. Tradice, dlou-
hodobý zájem a výborné výsledky i na evropské úrovni jsou nemé-
ně důležitým znakem soutěže. Přeji všem soutěžícím obcím, aby se 
jim v letošním ročníku dařilo, ale také aby získaly co nejvíce cen-
ných zkušeností,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechto-
vá. „Ministerstvo pro místní rozvoj chce podpořit především aktiv-
ní přístup obyvatel českého, moravského a slezského venkova na 
rozvoji své obce. Jsem ráda, že činnost ministerstva není vidět jen 
při strategické práci na národní úrovni, ale že naše činnost aktivně 
míří i do všech míst České republiky,“ dodala ministryně.

Oblíbená soutěž byla zahájen v březnu na Dni malých obcí 
v Praze. Poté následovaly tři motivační semináře (13. března, Ka-
teřinice, Zlínský kraj; 20. března, Dolní Újezd, Pardubický kraj 
a 24. března, Hájek, Karlovarský kraj). Do konce dubna mohly 
obce podávat přihlášky. Do soutěže se mohou přihlásit obce ves-
nického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a ma-
jí zpracovaný vlastní strategický rozvojový dokument zabývající se 
rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje 
svého územního obvodu.

Organizace probíhá ve dvou kolech – všechny přihlášené obce 
jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak 
postupuje za každý kraj jedna. V rámci celostátního kola jsou vy-
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Vesnice roku 2015 je v plném proudu. Do 21. ročníku 
se přihlásilo 210 obcí. Některé kraje už znají vítěze

Vítězné obce v roce 2014: Kateřinice. Nová Hradečná. Ořechov. Sovětice.

hodnocena první tři místa. Vítěze zároveň postupuje do soutěže 
Evropská cena obnovy vesnice. Přihlášené obce jsou hodnoceny 
v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský ži-
vot, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz ves-
nice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče 
o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o kraji-
nu, připravované záměry a informační technologie obce.

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. Vítěze „Vesnice 
roku 2015“ oznámí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová 
19. září 2015 v Luhačovicích v rámci Mezinárodního dětského 
folklorního festivalu Písní a tancem. TSu, zdroj: MMR

Obce přihlášené so soutěže Vesnice roku:
Kraj 2014 2015 Rozdíl
Jihočeský 42 24 –18
Středočeský 36 20 –16
Královéhradecký 33 17 –16
Ústecký 31 22 –9
Olomoucký 26 11 –15
Jihomoravský 21 10 –11
Vysočina 20 15 –5
Liberecký 19 15 –4
Moravskoslezský 17 8 –9
Pardubický 16 12 –4
Plzeňský 16 25  9
Karlovarský 15 16 1
Zlínský 14 15 1
Celkem 306 210 –94
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Vesnicí roku Zlínského kraje jsou Babice

Vesnicí roku Zlínského kraje se letos staly Babice na Uhersko-
hradišťsku. Do soutěže se zapojily již jedenáctým rokem, první mís-
to a Zlatou stuhu však obdržely poprvé. „Babice zvítězily asi pro-
to, že za těch 11 let vychytaly všechny mouchy, které jsou v ob-
cích, které teprve v soutěži začínají, v Babicích je to komplexní, jsou 
krásné,“ řekl novinářům ve Zlíně po vyhlášení výsledků předseda 
hodnotitelské komise Josef Zicha.

Podle hodnotitelů však bylo velmi těžké vybrat z 15 obcí, které 
se letos v kraji do soutěže přihlásily. „Všechny jsou pěkné,“ podot-
kl Zicha, který je také starostou Vysokého Pole na Zlínsku. Počet 
přihlášených obcí by však podle hejtmana Stanislava Mišáka 
(ČSSD) mohl být ještě vyšší, obce jsou k sobě neopodstatněně kri-
tické. Loni se do soutěže přihlásilo 14 obcí, zvítězily Kateřinice na 
Vsetínsku, které se následně staly také republikovým vítězem.

Podle starostky Babic Martiny Horňákové (nez.) zaujalo komisi 
i muzeum myslivectví a pytláctví. Na úspěchu obce mají podle ní 
podíl všichni obyvatelé. „Spojily se opravdu všechny spolky a or-
ganizace, od zahrádkářů, folklorních souborů po klub důchodců. 
Když jsme přijeli s komisaři a zástupci spolků byli nastoupení před 
muzeem, tak to bylo moc krásné a dojemné,“ řekla starostka.

V obci s 1800 obyvateli byla dokončena obnova středu obce, 
dělníci opravili komunikace i parkovací místa, vznikla klidová zóna 
u kostela. „V zahradě u mateřské školy je spousta přírodních prv-
ků, děti pracují s vodou, chodí bosky po hmatových chodnících, 
mají tam bylinkovou spirálu, záhonky, hmyzí hotel,“ uvedla Hor-
ňáková. V obci by měly ještě přibýt stavební pozemky.

Druhé místo a Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec Hoš-
ťálková, třetí místo a Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní pro-
středí obdržel Pitín, čtvrté místo a Modrou stuhu za společenský 
život obec Slavkov, páté skončily Rajnochovice, které dostaly Oran-
žovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Zdroj: ČTK

Bývalý starosta Babic Maňásek: Ze zisku 
ocenění Vesnice roku jsem byl naměkko

Nemalý podíl na tom, že se obec Babice stala Vesnicí roku Zlín-
ského kraje roku 2015 má Miloslav Maňásek, který stál v čele ob-
ce po čtyři volební období. V souvislosti s úspěchem Babic posky-
tl Slováckému deníku exkluzivní rozhovor.

Zpráva o úspěchu Babic v soutěži Vesnice roku vás nepo-
chybně nemohla minout, jak jste se ji vůbec dozvěděl?

Samozřejmě, že jsem se o tento úspěch začal ihned zajímat. Ja-
ko první mě o něm informovala současná starostka obce Martina 
Horňáková. A mohu říci, že mě to hodně dojalo, dokonce se dá 
říct, že jsem byl, jak se lidově říká, dost naměkko.

Je mi známo, že se Babice už několikrát do klání o titul 
Vesnice roku zapojily. Proč to tehdy nevyšlo?

Ano, do soutěže jsme se zapojili v posledních letech tuším je-
denáctkrát. Osobně jsem se vždy při této soutěži snažil přesvědčit 
mé kolegy, že v tomto případě opravdu není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se. Zapojení do tohoto klání nám totiž pokaždé přineslo 
spoustu inspirace a to právě i u těch obcí, které byly nakonec 
úspěšnější než my. Oblasti, v čem nás tyto obce předčily, pak byly 
ideálním podnětem pro to, abychom si od nich vzali vzor a učinili 
ještě kvalitnější prostředí a život i u nás v Babicích. Osobně se do-
mnívám, že taková aktivní účast a zapojení do soutěží rozvoji naší 
obce prospěly určitě daleko víc, než kdybychom zůstali nečinní. 
Možná i proto se nakonec ten úspěch dostavil také do Babic. Vý-
stižně to komentoval předseda hodnotící komise Josef Zicha, kte-
rý řekl, že za těch 11 let jsme už v obci nejspíš vychytali všechny 
mouchy.

Můžete zmínit konkrétně, v čem taková inspirace od úspěš-
nějších obcí například spočívala?

Pokud si dobře vzpomínám, nějaké zajímavé podněty jsme získa-
li například pro výstavbu našeho sportovního areálu. V jiných obcích 
nás zaujala například úprava jejich veřejných prostranství. V Komni 
jsme se zase inspirovali tamějším muzeem zvěrokleštičů. Nejednou 
jsem se radil s tamějším vedením obce při výstavbě našeho vlastní-
ho Muzea myslivců a pytláků. Zdroj: Slovácký deník

Vysočina je Vesnicí roku 
Pardubického kraje

Celkem 12 obcí se ucházelo o titul Vesnice roku 2015 Pardubic-
kého kraje. Letošním vítězem se stala obec Vysočina na Chrudim-
sku, která získá Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole a postu-
puje do celostátního kola. Ta navíc vyhrála také Zlatou cihlu v kate-
gorii Obnova či rekonstrukce venkovské zástavby za opravenou 
čekárnu v Možděnici.

„Jsem velmi rád, že se Vysočina po Oranžové a Zelené stuze do-
čkala ocenění nejvyššího. V obci je nejen snaživé vedení, ale i vel-
ké množství pracovitých lidí,“ uvedl krajský radní pro životní pro-
středí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Obec se rozkládá na 
několika místních částech a určitou zajímavostí je bezesporu Sou-
bor lidových staveb skanzen Vysočina. Obyvatelé však nežijí jenom 
tradicemi, ale jsou zde zemědělské a dřevozpracující podniky, kte-
ré umí obstát i v evropské konkurenci a místním obyvatelům při-
nášejí pracovní příležitosti,“ dodal radní.

Muzeum myslivců a pytláků na Mýtince

Vysočina už v soutěži „bodovala“ v minulých letech. Na snímku sta-
rosta Vysočiny Tomáš Dubský (uprostřed) přebírá Zelenou stuhu.
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„Obec Vysočina uskutečňuje řadu projektů proměny veřejného 

prostranství a doufám, že je to znát. Právě jsme získali Zlatou cihlu za 
čekárnu v Možděnici, povedla se ale také oprava fasády společenské 
budovy ve Rváčově,“ komentoval úspěch obce starosta Tomáš Dub-
ský. „Na konci roku jsme otevřeli knihovnu, která slouží nejen pro půj-
čování knih, ale také jako místo společného setkávání, pořádání be-
sed nebo hraní společenských her,“ dodal starosta a poděkoval ob-
čanům Vysočiny, kteří se aktivně zapojují do veřejného života obce.

Z Chrudimska dosáhla největšího úspěchu obec Kameničky. V ro-
ce 2001 zvítězila v celorepublikovém kole soutěže a nechala za se-
bou 220 obcí z 13 krajů republiky. Zdroj: Chrudimský deník

Vesnicí roku na Vysočině je Martínkov

Martínkov u Moravských Budějovic na Třebíčsku je letošní Ves-
nicí roku Kraje Vysočina. Obec s přibližně 260 obyvateli zaujala 
hodnotitelskou komisi bohatým společenským životem i celkovou 
upraveností. Mluvčí kraje Jitka Svatošová uvedla, že obec převez-
me ocenění a s ním spojenou finanční odměnu na slavnostním vy-
hlášení v polovině srpna.

„Je to úspěch všech občanů, kteří se podílejí na neustálém vy-
lepšování vzhledu obce. Máme bohatý společenský život, aktivně 
pracuje řada spolků,“ řekl starosta Martínkova Josef Svoboda. Fi-
nanční odměnu podle něj obec věnuje do dalšího zvelebování, zřej-
mě na zasíťování pozemků určených pro stavbu rodinných domů.

Martínkovští stihli ještě před příjezdem krajské poroty udělat 
novou fasádu budovy obchodu a místní hospody na návsi. Novo-
tou září i sokolovna. „Soutěž byla hodně vyrovnaná, ale o vítězi 
jsme rozhodli jednomyslně,“ řekl předseda krajské poroty Jiří Šikl, 
starosta obce Jámy na Žďársku.

Trpělivě šli za TiTulem
Do soutěže Vesnice roku 2015 se za Kraj Vysočina přihlásilo 

15 obcí, které porota stihla navštívit za tři dny. Martínkov se sou-
těže účastnil už několikrát, v minulých letech získal řadu dílčích 
ocenění. „Velice trpělivě si vyšlapávali cestičku k titulu. Vše má svůj 
čas a v případě Martínkova a jejich umístění v soutěži je letošní rok 
nejúspěšnější,“ podotkl hejtman Jiří Běhounek.

Ocenění za společenský život získal v letošním regionálním kole 
soutěže Vepříkov na Havlíčkobrodsku. Činnost mládeže byla nejlé-
pe hodnocena v Lípě na Havlíčkobrodsku. Za spolupráci obce se ze-
mědělci získal ocenění Heřmanov na Žďársku, v péči o zeleň a život-
ní prostředí byli nejlepší v Jiřících na Pelhřimovsku. Zdroj: ČTK

V Moravskoslezském kraji je zlatý Kunín

V letošním 21. ročníku soutěže Vesnice roku usilovalo o získání 
titulu „Vesnice Moravskoslezského kraje 2015“ osm obcí. Nosite-
lem titulu je obec Kunín, která tak postupuje do kola celostátního. 

Obec Kunín hodnotící komisi zaujala dlouhodobým koncepčním 
přístupem k rozvoji obce, uchováním paměti místa, jehož historie se 
promítá do současnosti. Dále komise ocenila začlenění dětí a mlá-
deže do života vesnice, rozvíjení občanské a vesnické pospolitosti, 
která je dobrým vkladem do rozvoje obce v následujících letech.

O získání titulu letos usilovalo 8 obcí – Hlavnice, Kunín, Otice, 
Slavkov, Služovice, Stěbořice, Těrlicko, Uhlířov a krajská hodnoti-
telská komise je navštívila v termínu od 8. do 10. června. Slavnost-
ní vyhlášení a předání ocenění obcím krajského kola soutěže se bu-
de konat 31. července v Kuníně. 

Výsledky 21. ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku 2015:
Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2015: Kunín, okr. Nový Jičín
Modrá stuha za společenský život: Slavkov, okres Opava
2. místo v krajské soutěži: Hlavnice, okres Opava
3. místo v krajské soutěži: Služovice, okres Opava

Cena naděje pro živý venkov: Stěbořice, okres Opava
Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Kunín, 
okres Nový Jičín
Diplom za podporu volnočasových a sportovních aktivit: Těrlicko, 
okres Karviná
Diplom za podporu tradic venkova: Uhlířov, okres Opava
Diplom za občanskou pospolitost: Otice, okres Opava

Zlatá cihla
Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástav-
by: obci Hlavnice za obnovu a údržbu bývalé sýpky dnes hasič-
ské zbrojnice
Kategorie C – nové venkovské stavby: obci Otice za nově vybu-
dovanou smuteční síň Zdroj: MSK

Rudka je Vesnicí roku
Jihomoravského kraje

Rudka na Brněnsku se stala Vesnicí roku 2015 Jihomoravského 
kraje. Novinářům to při slavnostním vyhlašování v Šakvicích na Břec-
lavsku řekl krajský radní Antonín Tesařík (KDU-ČSL). Loňským vítě-
zem v Jihomoravském kraji byla obec Vrbice na Břeclavsku, o rok 
dříve to byly Šakvice.

Podle předsedkyně komise byla Rudka jasnou jedničkou mezi 
všemi obcemi. „Je tam úžasný společenský život. Když do Rudky 
přijela odborná komise, vítaly nás mažoretky, přišli důchodci s har-
monikami, vyjelo 20 traktorů a byla u toho snad celá obec, kde je 
nádherná příroda a úžasná výzdoba,“ řekla předsedkyně letošní 
komise, starostka Šakvic Drahomíra Dirgasová (nez.)

V Rudce žije téměř 400 obyvatel. „Mám z ocenění opravdu vel-
kou radost a nemám slov,“ řekla při vyhlášení starostka Marie Jir-
glová (KDU-ČSL). Podle ní mají zásluhu na ocenění občané. „Jsme 

Rudka
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jako jedna rodina, ať jsme mladí, nebo staří. Máme u nás organi-
zované spolky jako hasiče, myslivce, skauty a mažoretky, ale i sku-
piny bez jakékoliv hlavičky, mezi které patří důchodce, pěvecký 
sbor, sportovce,“ uvedla Jirglová.

Právě ona má mnohdy nápad na uspořádání společenské akce. 
„Přemýšlím vždy nahlas a ostatní říkají, že tím strhnu celou obec, 
která jde za mnou,“ dodala Jirglová. Obec se poprvé do soutěže 
přihlásila v roce 2011. Od té doby získala modrou stuhu za spole-
čenský život a oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělským 
podnikem. V roce 2012 vyhrála celostátní oranžovou stuhu, přes-
tože v tom roce pracovala na kanalizaci. „Obec se kvůli kanalizaci 
zadlužila na 20 let, a proto nemůžeme dávat mnoho peněz do dal-
ších akcí. Kvůli tomu ale nemůže dědina přestat žít, a tak se sna-
žíme alespoň ve společenském životě,“ dodala Jirglová.

Do soutěže se v letošním roce přihlásilo deset obcí, které hod-
notila odborná komise složená ze zástupců kraje a různých minis-
terstev. Kvůli nízkému počtu přihlášených obcí se neudělovalo pět 
stuh, ale pouze tři. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a země-
dělského subjektu získaly Kozojídky na Hodonínsku. Zelenou stu-
hu za péči o zeleň a životní prostředí přidělila komise obci Hrušky 
na Vyškovsku.

Vítězná vesnice Rudka je necelých 30 kilometrů západně od Br-
na. Rozkládá se v Křižanovské vrchovině a leží po obou březích Bob-
ravy, která pramení v lese nedaleko Rudky. Na jejím toku je v obci 
vybudovaný rybník.

Hrušky se nejlépe sTarají o zeleň, 
Habrovany zase cHrání pamáTky

Po dvou oceněních si odnesly dvě obce Vyškovska z krajského 
kola celostátní soutěže Vesnice roku 2015. Hrušky dosáhly na Ze-
lenou stuhu, kterou porota uděluje za péči o zeleň a životní pro-
středí. Habrovanští se pak můžou těšit mimo jiné ze Zlaté cihly za 
obnovu památkově chráněných objektů. Cenu dostaly konkrétně 
za rekonstrukci zámeckého parku.

Obě vesnice šly do klání vůbec poprvé. „Za sebe můžu říct, že 
jsem s výsledky spokojený. Jsou obce, které se zúčastnily už třeba 
popáté a takový úspěch nezaznamenaly. Když jsme komisi prová-
zeli po Habrovanech, poslední zastávku jsme měli právě na zám-
ku: to nejlepší jsme si tedy prý nechali na konec,“ vzpomněl sta-
rosta Habrovan Radoslav Dvořáček.

Zámecký areál přešel z kraje do vlastnictví obce bezúplatně. 
„Obnovu parku dotovaly evropské peníze. Firma, která se o ní po-
starala, si na ní udělala jméno. My teď zahrady pečlivě udržujeme, 
a proto je můžeme označit za naši chloubu. Je to oblíbené místo 
pro procházky, konají se v něm i svatební obřady,“ poznamenal 
starosta.

Habrovany získaly cenu i za citlivý přístup a spolupráci v oblas-
ti sociální péče. „Kromě toho, že porota navštívila zámek, kde ma-
jí domov tělesně postižení, byla i v našem pečovatelském domě, 
který je na skvělé úrovni,“ připomněl.

Ještě před vyhlášením výsledků starosta Hrušek Jan Kauf sdělil, 
že si cení toho, jak aktivní je množství hrušeckých spolků a jak se 
obec stará o veřejnou zeleň.

Právě zelenou aktivitu označila komise za příkladnou. „Snaha 
o navrácení tradičních druhů dřevin do veřejné zeleně, odborná 
péče o významné stromy nebo podpora ze strany spolků, to všech-
no funguje v Hruškách na skvělé úrovni. Díky přírodní zahradě 
v mateřské škole se o životní prostředí navíc začínají hrušecké dě-
ti zajímat už odmala,“ ocenila předsedkyně komise soutěže Dra-
homíra Dirgasová.

Vesnice si tak za to vysloužila zelenou stuhu. „Cena patří celé 
vesnici, protože místní se hezky starají také o své předzahrádky,“ 
poukázala místostarostka obce Ivana Holoubková.

Ta je zároveň i vedoucí učitelka mateřinky, která se může pyšnit 
právě novou zahradou v přírodním stylu. „Takových školních za-
hrad vzniklo v poslední době mnoho, ale komise se vyjádřila v tom 
smyslu, že naše patří vůbec mezi ty nejlepší. Jinak vedení obce ve 

spolupráci se spolky hojně vysazuje ovocné stromy. Bez překvape-
ní jsou to hlavně hrušně, které máme v názvu i znaku. Jsou to stro-
my, které k nám historicky patří, ale na mnohých se už podepsal 
zub času, takže děláme všechno pro to, abychom je obnovily,“ slí-
bila Holoubková.

Cestu, jakou se v otázce údržby zeleně Hrušky vydaly, oceňuje 
třeba její obyvatel Miloš Křivinka. „Zeleně není nikdy dost a u nás 
se o ní pečuje opravdu velmi důkladně, takže si ocenění obec ur-
čitě zaslouží. Je správné, že nové zastupitelstvo má dobře promy-
šlený plán, jak by v budoucnu měla další výsadba vypadat. A za-
pojují se do toho i místní spolky: myslivci nebo sportovci. My sami 
jsme mnohokrát zalévali nově vysazené stromky v biokoridoru ne-
bo alejích,“ připomněl Křivinka, který je starostou hrušeckého ha-
sičského sboru.

Hrušky také obsadily třetí místo v soutěži o tradiční regionální 
pokrm, a to za recept na takzvané dušinky. Zdroj: Deník

Vesnice roku Olomouckého kraje: 
Černotín

Titul Vesnice roku letos v Olomouckém kraji získala obec Čer-
notín na Přerovsku, která postoupí do celostátní kola soutěže. Dru-
hou pozici obsadil Hněvotín na Olomoucku a třetí skončila Dlou-
há Loučka na Olomoucku.

Ve vítězném Černotíně, který v loňském ročníku krajského ko-
la soutěže skončil druhý, porota ocenila například zapojení obyva-
tel do dění v obci, její promyšlený rozvoj, dobré podmínky pro trá-
vení volného času a turistický ruch, péči o veřejnou zeleň či boha-
tý spolkový život.

„Myslím si, že u nás máme hodně sportovních klubů a to ovliv-
nilo výsledky soutěže,“ řekl novinářům starosta obce s 800 obyva-
teli Jiří Andrýs. Vítězná vesnice je podle něj pěkně upravená a má 
kvalitní knihovnu, ze které byla porota nadšená.

Oceněné obce si rozdělí 500 tisíc korun, které do soutěže vě-
novalo hejtmanství. Vesnice na prvním až třetím místě obdrží po 
100 tisících korunách. Zbývajících 200 tisíc korun si letos rozdělí 
obce, které získaly diplomy například za péči o knihovnu či spol-
kový život. Zelenou stuhu za péči o zeleň letos obdržela obec Rous-
ké a oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělců Haňovice.

Porota letos v Olomouckém kraji vybírala pouze z 11 přihláše-
ných obcí ze čtyř okresů Olomouckého kraje. Loni se soutěže zú-
častnilo 26 obcí. Podle hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD) pokles zá-
jmu souvisí zřejmě s tím, že mnohé obce mají po loňských komu-
nálních volbách nové vedení. „Druhou příčinou může být obrovská 
byrokratická zátěž, která se hrne nejen na kraje, ale samozřejmě 
také na obce,“ míní Rozbořil, podle kterého zájem obcí o soutěž 
opadá i v ostatních krajích. www.ctk.cz

Titul Vesnice roku letos v Olomouckém kraji získala obec Černotín. 
V pozadí snímku je kostel svatých Cyrila a Metoděje.
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Slavnostním podpisem operačních 
programů pro období 2014–2020 
předseda vlády Bohuslav Sobotka 
a ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová ukončili 11. června 2015 ofi-
ciální vyjednávání mezi Českou repub-
likou a Evropskou komisí. Česká re-
publika je tak plně připravena čerpat 
evropské dotace ve výši 660 miliard ko-
run. „Dosáhli jsme významného milní-
ku a jsem ráda, že se podařilo zúročit 
všechna náročná jednání s Evropskou 
komisí. Chci poděkovat nejen Evrop-
ské komisi, ale i všem kolegům na čes-
ké straně, kteří se podíleli na celém 
procesu příprav a schvalovaní operač-
ních programů,“ uvedla ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová.

Evropská komise schválila posled-
ní dva národní programy, Operační 
program Praha – pól růstu ČR a Ope-
rační program Technická pomoc.

Aktuální a podrobné informace 
o evropských fondech i výzvách na-
leznete na www.dotaceEU.cz

Operační programy pro evropské dotace
na léta 2014 – 2020 jsou konečně schváleny!

T é m a  7T

Český premiér Bohuslav Sobotka na slavnostním ceremoniálu v Bruselu připojil spolu s eurokomisařkou pro regionální rozvoj Corinou 
Cretuovou svůj podpis pod české operační programy. Jejich další balík schválila Evropská komise.

http://www.dotaceEU.cz
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Klíčový Integrovaný regionální
operační program (IROP) dostal zelenou

Evropská komise 4. června schválila Integrovaný regionální ope-
rační program (IROP), který přinese do České republiky v příštích 
letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové progra-
mové období 2014–2020. Projektové žádosti bude možné podá-
vat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzva-
mi. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj.

„IROP navazuje na programy předchozích let podporující kon-
kurenceschopnost našich regionů, měst a obcí a urychlující jejich 
rozvoj. Využili jsme zkušeností minulého programového období, 
ale podmínky a rozsah podpory nebudou vždy kopírovat IOP 
a ROPy realizované v letech 2007–2013. Snížení počtu programů 
a vznik jednoho centrálního povede ke zlepšení administrativní si-
tuace a přehlednosti, která je důležitá pro žadatele. Schválení to-
hoto programu je stěžejním bodem pro nové programové obdo-
bí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Hlavním cílem Integrovaného regionálního operačního progra-
mu je podpora regionální konkurenceschopnosti, vyváženého roz-
voje území České republiky a zlepšení kvality života obyvatel. Po-
třeba směřovat podporu do oslabených regionů je umocňována 
trendem posledních let, kdy životní úroveň a ekonomický rozvoj 
v některých částech České republiky i vlivem nedávné ekonomic-
ké krize stagnovaly či dokonce klesaly.

IROP je rozdělený do čtyř hlavních oblastí. Zahrnuje široké spek-
trum aktivit: dopravní infrastrukturu a obslužnost, sociální proble-
matiku, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-government, energe-
tické úspory v oblasti bydlení, územní dokumentaci obcí a další. Je 
financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„První výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionál-
ním operačním programu bychom chtěli vyhlásit již v průběhu čer-
vence tohoto roku,“ uvedla ministryně Šlechtová. Zájemci o před-
ložení žádostí mohou začít s přípravou projektů již nyní. Od ledna 
do května letošního roku ministerstvo pro místní rozvoj uspořáda-
lo třináct seminářů k představení IROPu ve všech krajích a v Praze, 
kterých se zúčastnilo téměř 2,5 tisíce lidí. Předběžný harmonogram 
výzev, přehled podporovaných aktivit a další informace o progra-
mu jsou k dispozici na http://www.dotaceEU.cz/IROP.

 
Priority, které budou podpořeny z IROPu:

• 729 km rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic,
• 225 km nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras,
• 1 341 podpořených vzdělávacích zařízení,
• 5000 sociálních bytů
• 383 podpořených sociálních podniků
• 43 revitalizovaných památkových objektů
• 83 modernizovaných pracovišť zdravotní péče

Zdroj: MMR

OP PIK schválila Evropská komise
jako první

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschop-
nost (OP PIK) v gesci ministerstva průmyslu a obchodu pro obdo-
bí 2014–2020 schválila Evropská komise jako první.

OP PIK 2014–2020 s alokací 4,331 miliardy EUR (zhruba 120 mi-
liard korun) navazuje na úspěšný Operační program podnikání a ino-
vace 2007–2013, oproti kterému má o třetinu vyšší alokaci z pro-
středků EU.

Nový OP PIK je zaměřen na rozvoj podnikových výzkumných, 
vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním pro-
středím, na podporu podnikání malých a středních podniků. Důle-
žitou součástí operačního programu jsou intervence mající za cíl 

posun české ekonomiky k energeticky účinnému hospodářství 
spočívajícím především ve zvyšování energetické účinnosti podni-
katelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, mo-
dernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových nízkouhlí-
kových technologií. Pomoci usnadnit rozvoj podnikání a přístup ke 
službám státu v oblasti ICT ze strany podnikatelů i občanů, bude 
podpora zaměřena na zavádění vysokorychlostního přístupu k in-
ternetu a rozšiřování nabídky ICT služeb.

Prioritní osy OP PIK 2014–2020:

Prioritní
osa zaměření OP PIK Plánovaná alokace (mld. Kč)
PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 38,47
PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti
  malých a středních podniků 25,72
PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury
  a OZE, podpora zavádění nových technologií v oblasti
  nakládání energií a druhotných surovin 34,72
PO 4 Rozvoj ICT a vysokorychlostních přístupových sítí
  k internetu 21,09

Podnikatelé mohou začít čerpat 
prvních 17 miliard korun z OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první vlnu 11 výzev 
OP PIK s alokacemi ve výši 17,35 miliardy korun.

„Z celé první vlny má nejvyšší alokaci výzva Úspory energie v hod-
notě 5 miliard korun, ovšem většina výzev a bezmála 11 miliard bu-
dou směřovat na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace a rozvoj ma-
lých a středních podniků,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan 
Mládek.

MPO se v rámci příprav na spuštění OP PIK rozhodlo avizovat 
vypsání výzev a poskytnout žadatelům veškerý potřebný informač-
ní servis, aby své projekty mohly na čerpání prvních výzev dobře 
připravit.

U většiny výzev bude podání žádostí o podporu do OP PIK pro-
bíhat ve dvou fázích – nejdříve podáním tzv. předběžné žádosti 
a následně po jejím posouzení bude žadatel vyzván k podání plné 
žádosti o podporu, přičemž podáním první žádosti vzniká u pro-
jektu tzv. uznatelnost nákladů. Pro většinu nyní zveřejněných vý-
zev platí, že příjem předběžných žádostí bude probíhat v termínu 
červen – srpen 2015 a příjem plných žádostí v termínu září – listo-
pad 2015. 

U kontinuálních (průběžných) výzev bude hodnocení došlých 
žádostí o podporu probíhat na základě data podání plné žádosti. 
Žádosti o poskytnutí podpory bude žadatel podávat prostřednic-
tvím portálu MS2014+. 

Vyhlášené výzvy:

• Aplikace
• ICT a sdílené služby
• Inovace
• Marketing
• Nemovitosti
• Potenciál
• PZT (Partnerství znalostního transferu)
• Spolupráce
• Školicí střediska
• Technologie
• Úspory energie

Veškeré další informace naleznete na jediných oficiálních infor-
mačních zdrojích k OP PIK – webových stránkách www.mpo.cz 
a www.czechinvest.org.

Zdroj: MPO/MMR
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OP Životní prostředí má pět priorit

Ministerstvo životního prostředí má pro žadatele v Operačním 
programu Životní prostředí v následujících letech přichystáno té-
měř 2,637 miliardy eur. Zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond 
životního prostředí (SFŽP) pro všechny prioritní osy s výjimkou pri-
oritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) pro pří-
jem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4. 

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu 
podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 
lze získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
5. Energetické úspory.

Zdroj: MŽP/MMR

OP Doprava má zkvalitnit dopravní síť

Operační program Doprava je zaměřen především na zkvalitně-
ní dopravní sítě v České republice. Program bude čerpat finance 
z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Oblast dopravy bude tvořit největší část investic z fondů EU 
v České republice. Je nezbytné nadále zlepšovat stávající stav čes-
kých silnic a železnic. Sektor dopravy je jednou z podstatných částí 
hospodářství a má vliv na všechny oblasti života. Díky spolupráci Mi-
nisterstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj se podařilo vyjed-
nat možnost podpory i pro vybrané regionální silnice,“ uvedla ke 
schválení programu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Operační program Doprava se zaměřuje na zkvalitnění doprav-
ní infrastruktury. Cílem je snižování negativních vlivů dopravy na 
životní prostředí, a důraz je kladen i na podporu udržitelných fo-
rem dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti.

ČR může v letech 2014–2020 vyčerpat téměř 24 miliard EUR. OP 
Doprava z této částky rozdělí největší část, a to přibližně 4,7 mld. 
EUR. Zdroj: MMR

Čerpání peněz z OP Zaměstnanost
může začít 

Evropská komise 6. května schválila Operační program Zaměst-
nanost (OPZ). Celková alokace programu, jehož řídicím orgánem je 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, je zhruba 70 miliard korun.

„Většina prostředků půjde na podporu zaměstnanosti, dále pak 
na aktivity věnované sociálnímu začleňování a boji proti chudobě 
a diskriminaci zejména financováním sociálních služeb či na pod-
poru sociální inovace,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka. 

Více než 60 procent alokace OPZ, tedy přibližně 43 miliard ko-
run, půjde na podporu zaměstnanosti. Celková míra zaměstna-
nosti ve věkové skupině 20–64 let je v Česku vyšší, než je průměr 
evropské sedmadvacítky, zároveň ale nedosahuje cíle stanovené-
ho v Národním programu reforem ČR pro rok 2020, což je 75pro-
centní zaměstnanost. 

„Naší prioritou v oblasti trhu práce je podpora zejména těch 
skupin osob, u kterých míra zaměstnanosti nejvíce zaostává, což 
jsou mladí bez praxe, starší lidé, ženy a také lidé s nízkou kvalifi-
kací. V rámci OPZ chceme čerpat prostředky z evropských fondů 
co nejefektivněji,“ popsala záměry resortu ministryně práce a so-
ciálních věcí Michaela Marksová. 

Více než čtvrtina alokace programu, tedy přibližně 19 miliard ko-
run, pak bude směřovat na aktivity věnované sociálnímu začleňo-
vání a boji proti chudobě a diskriminaci zejména financováním so-
ciálních služeb. Přibližně dvě procenta prostředků programu půjdou 
na sociální inovace s cílem jejich tvorby, testování a následného ší-
ření, a také na podporu mezinárodní spolupráce. Zhruba šest pro-
cent alokace bude vyčleněno pro účely zefektivnění veřejné správy. 
Zbývající prostředky připadnou na technickou pomoc, tedy na říze-
ní celého programu včetně podpory žadatelů a příjemců.

OPZ navazuje na Operační program Lidské zdroje a zaměstna-
nost, který letos končí. Oproti minulému programovému období má 
OPZ k dispozici zhruba o 12 miliard korun více. Celkově by projek-
ty z nového operačního programu měly podpořit přes 585 tisíc lidí.

Díky schválení programu je tedy možné spustit proces vyhlašo-
vání výzev pro předkládání projektů. „Jedny z prvních otevřených 
výzev – tedy určené veřejnosti – budou zaměřeny na vybudování 
a provoz dětských skupin. Tím mimo jiné reagujeme na zvýšenou 
poptávku rodičů malých dětí po zařízeních předškolního typu,“ 
upřesnil náměstek ministryně pro ekonomiku a fondy EU Martin 
Kučera. Plán výzev pro letošní rok je zveřejněn na webových strán-
kách www.esfcr.cz, spolu se všemi dalšími nezbytnými informace-
mi pro žadatele a příjemce z OPZ. Zdroj: MPSV

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Evropská unie zainvestuje do nově schváleného operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 2,78 mld. EUR z celkové 
částky téměř 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 
2014–2020 k dispozici. Investice budou určeny zejména na rozvoj 
výzkumu a kvalitního vzdělávání na všech stupních.

Cíle tohoto programu, který bude řídit Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy, jsou mířeny především na další rozvoj výzkumu, 
vysokých škol a rovného přístupu ke vzdělávání. Školy mohou žádat 
o podporu nových vyučovacích metod, podpořeno je dále hostová-
ní zahraničních vyučujících na českých školách a také rozšiřování na-
bídky kurzů a školení pro dospělé. Dílčí změny budou podpořeny 
rozsáhlejšími proměnami celého vzdělávacího systému.

Jedná se o první operační program, který je financovaný ze dvou 
zdrojů, a to z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fon-
du pro regionální rozvoj (EFRR). Základní rozdíl mezi těmito fondy 
spočívá v typu podporovaných intervencí. ESF je určen pro neinves-
tiční akce (např. školení) a naopak ERDF podporuje investiční a in-
frastrukturní projekty.

Žadatelům doporučujeme pravidelně sledovat aktualizovaný har-
monogram výzev na http://dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci.

Zdroj: MMR

PRV podpoří rozvoj zemědělství
a venkova

Jako šestý v pořadí byl Evropskou komisí schválen Program roz-
voje venkova, který má v gesci ministerstvo zemědělství. Program 
rozvoje venkova se zaměřuje především na investice pro konkuren-
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ceschopnost, inovace zemědělských podniků a také na vytvoření 
nových pracovních míst na venkově. Celkem bylo na tento pro-
gram vyčleněno 2,31 mld. EUR z celkové alokace 24 mld. EUR, kte-
rá je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici.

Díky Programu rozvoje venkova tak do českého zemědělství po-
putuje v příštích letech téměř 3,1 miliardy EUR (více než 84 miliard 
korun). Z toho bude 2,3 miliardy eur (63 miliard korun) z unijních 
zdrojů a 768 milionů eur (21 miliard korun) z českého rozpočtu.

Prostředky z fondu budou směřovat do oblasti předávání po-
znatků a inovací v zemědělství i lesnictví, zvýšení životaschopnos-
ti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 
zemědělských technologií. V rámci programu se projekty mohou 
dále zaměřit na zpracování zemědělských produktů, zlepšení eko-
systémů a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblas-
tech.

Plánované přínosy PRV:
3 496 podpořených podniků pro investice v zemědělských pod-
nicích,
1 400 projektů v podpořených podnicích, které zajišťují dobré 
životní podmínky zvířat,
1 850 nově vytvořených pracovních míst,
celková investice 25 800 662 EUR, která je vyčleněna na pro-
dukci obnovitelných zdrojů energie.

„Naším cílem je zlepšit postavení českého zemědělství ve všech 
regionech a zároveň i na evropském a světovém trhu. Také proto 
jsem rád, že Evropská komise ukončila schvalovací proces Progra-
mu rozvoje venkova, o kterém jsme s ní dlouhé měsíce jednali. Pro-
gram jsme samozřejmě také upravovali podle konkrétních připo-
mínek zástupců našeho zemědělství a potravinářství,“ řekl ministr 
zemědělství Marian Jurečka. 

Na podporu plošných opatření (nejvýznamnější jsou Agroenvi-
ronmentální opatření, Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvlášt-
ními omezeními a Ekologické zemědělství) jsou určeny 2 miliardy eur 
(cca 55 miliard korun).

Na nejvýznamnější projektová opatření, například na podporu in-
vestic v zemědělských podnicích, dostanou zemědělci 330 milionů 
eur (více než 9 miliard korun). Za ně budou moci vybudovat zeměděl-
ské stavby nebo nakoupit technologie pro zemědělskou a živočišnou 
výrobu. Dotace jsou určeny i na investice do zpracování a využití bio-
masy pro vlastní spotřebu a na nákup zemědělských nemovitostí.

Mladí farmáři do 40 let, kteří začnou podnikat v zemědělství, 
dostanou na rozjezd svého podnikání celkem 30 milionů eur (více 
než 800 milionů korun). Peníze z PRV jim pomůžou nakoupit tech-
nologie, zvířata, osivo nebo zemědělské nemovitosti.

Na zpracování a vývoj zemědělských produktů je v příštích le-
tech v PRV vyčleněno 98 milionů eur (více než 2,7 miliardy korun). 
Příspěvek je určen zemědělským a potravinářským podnikům do 
250 zaměstnanců. Podpora je připravena na výstavbu a moderni-
zaci budov, pořízení strojů nebo zařízení pro zpracování zeměděl-
ských produktů.

Poznámka: Pro přepočet eur na koruny jsme použili kurz 1eu-
ro = 27,4 koruny. Zdroj: MMR/MZe

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-
-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-2.html

Monitorovací systém přijal přes 2 tisíce
žádostí během prvních dvou týdnů

Nový monitorovací systém MS2014+ 
má za sebou první dva týdny ostrého 
provozu. Podnikatelé již vložili do evi-
dence žádosti ve výši přesahující 29 miliard korun.

„Více jak 3 200 registrovaných uživatelů již využilo možnosti 
připravovat své žádosti o dotace do systému MS2014+. Statistika 
prvních dvou týdnů je velmi uspokojivá. Evidujeme více než 2 700 
založených žádostí v hodnotě přes 29 miliard korun v programu 
na podporu podnikání a inovací. Z těchto žádostí bylo již více než 
350 v celkové hodnotě 19,6 miliard korun předáno na řídicí orgán 
k následné administraci. Věřím, že v příštích týdnech přibydou jak 
žadatelé, tak nové výzvy z dalších operačních programů,“ uvedla 
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Nový monitorovací systém MS2014+ vznikl pro zjednodušení 
veškeré administrativy spojené s podáváním žádosti a nahrazuje tři 
rozdílné aplikace z minulého období. Veškeré úkony se provádějí 
elektronicky v uživatelsky přehledném prostředí. Ministerstvo pro 
místní rozvoj vytvořilo řadu videotutoriálů, které žadatele prove-
dou procesem podání žádosti o dotaci. Uživatelé si také mohou 
otestovat připravenost svého počítače pro práci v aplikaci na strán-
kách na http://www.mssf.cz/. Zdroj: MMR

EU schválila česko-saský program 
spolupráce

Společně s ministryní pro místní rozvoj 
České republiky Karlou Šlechtovou zahájil 
saský státní ministr Thomas Schmidt v Dráž-
ďanech symbolickým startovním výstřelem 
přeshraniční „Program spolupráce Česká republika – Svobodný 
stát Sasko 2014–2020“. Celkem bude rozděleno 186 milionů EUR 
na společné projekty do roku 2020.

„Těší mě, že můžeme i v novém programovém období pokračo-
vat v dobré spolupráci s našimi českými sousedy,“ řekl saský minis-
tr na první regionální konferenci, která byla k tomuto programu 
uspořádána. „Již v letech 2007 až 2013 se nám podporou řady pro-
jektů podařilo sblížit lidi z obou stran státní hranice. A v této úspěš-
né práci můžeme nyní pokračovat a dále tak integrovat hraniční re-
giony,“ dodal Thomas Schmidt.

„Díky mnoha Čechům a Sasům se nám již po mnoho let daří 
odbourávat jazykové, kulturní a společenské bariéry, které se zde 
původně nacházely. Jsem si jistá, že i v následujících letech opět 
společně ukážeme, že hranice není dělícím, ale sjednocujícím prv-
kem,“ doplnila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Až do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v oblastech, jako je 
ochrana proti povodním, požárům a katastrofám, vnitřní bezpečnost, 
zachování a využití společného přírodního a kulturního dědictví, pře-
shraniční cestovní ruch, ochrana životního prostředí, vzdělávání, pod-
pora dialogu mezi kulturami a partnerská spolupráce k dispozici 186 
milionů eur. Tyto prostředky pocházejí z Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj (ERDF) a z národních příspěvků obou sousedních zemí.

Na regionální konferenci byli potenciální nositelé projektu sezna-
mováni s obsahem a postupy nového Programu spolupráce. Žadate-
li mohou být například spolky a sdružení, ale i instituce a orgány ve-
řejné správy. Stejně jako v případě projektů podpořených v uplynu-
lém programovém období z programu Cíl 3, musejí být i projekty 
podpořené z Programu spolupráce připravovány a realizovány part-
nery z Česka a Saska společně. Kromě toho je musejí partneři buď 
společně financovat, nebo pro jejich realizaci nasadit společný per-
sonál. Některé postupy při podávání a zpracování žádostí o dotaci 
byly v tomto programovém období zjednodušeny. Od srpna 2015 by 
mělo být možno formálně předkládat žádosti o poskytnutí dotace.

Během uplynulého programového období bylo možno v příhra-
ničí Česka a Saska z programu Cíl 3 financovat částkou ve výši zhru-
ba 207 milionů EUR 238 projektů. Podpořeny byly projekty z oblas-
tí ochrany přírody a životního prostředí, vzdělávání, kultury, hospo-
dářství, cestovního ruchu a dopravy, ale i projekty spolupráce 
policie a záchranářů z obou stran hranice a projekty z oblasti ochra-
ny proti požárům a katastrofám.

Další informace k Programu spolupráce naleznete na interneto-
vých stránkách www.sn-cz2020.eu. Zdroj: MMR
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http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-2.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-2.html
http://www.mssf.cz/
http://www.sn-cz2020.eu
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Spolek pro obnovu venkova hostil na Moravě 
svůj slovenský protějšek

se slova ujala historička Hana Svobodová, která skupinu provedla 
nočním historickým jádrem Hranic a pohovořila o historii města.

Poslední den na Moravě byl zahájen besedou s architektem Pe-
trem Malým při snídani z regionálních produktů v bělotínské škole. 
Nechyběl potštátský chléb, partutovická bramborová bábovka, Vá-
halovy masné pochoutky, med ze Skaličky, mléčné výrobky Farmy 
Zdeňka a ovocné šťávy z Lučic. Výrobny posledních dvou zmíněných 
skupina navštívila při cestě do Čeladné – své poslední zastávky před 
odjezdem zpět na Slovensko. Toto významné turistické letovisko 
slovenským přátelům ukázal starosta Pavol Lukša. Příjemným zpes-
třením byla projížďka v buggynách po golfovém hřišti.

Slováci organizátorům svěřili, že každá navštívená obec je zau-
jala něčím jiným, někde to byl dostatek finančních prostředků, jin-
de zase nadšení lidí, kteří i z mála dokáží udělat zázraky pro svou 
vesničku a své životní prostředí. Každý si z cesty odnesl něco inspi-
rativního, nové zkušenosti a bohaté vzpomínky.

Iva Svobodová, tajemnice SPOV ČR

Koncem dubna zavítal na Moravu autobus s 26 členy slovenské-
ho Spolku pre obnovu dediny, který je obdobou Spolku pro obnovu 
venkova ČR. Mezi účastníky bylo několik starostů slovenských obcí, 
několik poslanců a senátorů a především početná skupina architek-
tů. Vedení SPOV ČR připravilo pro své slovenské přátele třídenní ex-
kurzi po okolních obcích s dalším doprovodným programem.

První zastávkou slovenské delegace byla obec Jeseník nad Od-
rou – vítěz soutěže Vesnice roku 2013, která zaznamenala úspěch 
i v obdobné evropské soutěži. Starosta Tomáš Machýček kolegy nej-
více zaujal povídáním, jak místní dokázali obec i po několika niči-
vých povodních postavit zase na nohy a zkrášlit. Po obědě v další 
navštívené obci Skotnice skupinu přivítala její starostka Anna Muž-
ná a místní Senior klub se svou lidovou hudební produkcí v muzeu 
venkova v podkroví obecního úřadu. Unikátem zde bylo hřiště pro 
seniory. Večeři předcházela ještě prohlídka hukvaldské obory se so-
chou lišky Bystroušky a památníku Leoše Janáčka, kterou vedl sta-
rosta obce Luděk Bujnošek. První den byl zakončen koncertem sbo-
ru Chorus Ostrava a jeho hostů v aule Ostravské univerzity.

Jestliže první den se skupina pohybovala na východ od Bělotína, 
druhý den se vydala pro změnu na západ. Mezi navštívené obce pa-
třila nejprve Skalička s větrným mlýnem pana Červka, muzeem ná-
mořníka Tomáše Vítka – obcí provedla starostka Petra Kočnarová. 
Kolem poledne byla naplánována zastávka na kolonádě lázní Tep-
lice nad Bečvou s ochutnávkou minerálních pramenů a obědem 
v lázeňském domě Bečva. Část slovenské výpravy stihla navštívit 
místní unikát – hranickou propast – nejhlubší v Evropě. Z Teplic se 
zájezd přesunul do Vesnice Olomouckého kraje roku 2013 – Hrad-
čan, kde se ukázky obce, hasičské zbrojnice i komunitního centra 
ujali starostka Blažena Mikulíková a místostarosta Ondrej Koliba. 
Kolekci oceněných obcí v soutěži Vesnice roku uzavřela obec Tučín 
– celostátní vítěz ročníku 2009 a držitel Evropské ceny obnovy ves-
nice 2010. Starosta Jiří Řezníček ve spolupráci se zaměstnanci úřa-
du připravili pro účastníky zájezdu projížďku obcí vláčkem Tučolí-
nem, a prohlídku víceúčelové budovy obecního úřadu. Na závěr se 
přišel rozloučit i maskot obce – Tučňák! Po večeři na Staré střelnici 
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Zabraňme vylidňování venkova
zachováním a podporou nezbytných
služeb v malých obcích

O službách v malých obcích včetně pošt a obchodů jednali zá-
stupci Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, Sdružení 
místních samospráv, Národní sítě místních akčních skupin, Krajské-
ho úřadu Olomouc, České pošty a spotřebních družstev COOP v Bě-
lotíně. Shodli se, že je nutné přijmout taková opatření, aby služby 
na venkově zůstaly zachovány a zabránilo se jejich úbytku.

„Pro obyvatele venkova je životně důležité mít v místě bydliště 
potřebné služby. Ať už se jedná o posílání pošty, možnost si nakou-
pit nebo se jít pobavit do kulturního zařízení,“ říká místopředseda 
Svazu měst a obcí ČR a předseda Komory obcí Svazu Josef Bezdí-
ček a dodává: „Legislativa v tomto směru bohužel příliš nepomá-
há, ba naopak. Proto cestu, jak pomoci, hledají subjekty, které se 
venkovem tradičně zabývají. Tak, aby se venkov nevylidňoval a tvo-
řil přirozenou a plnohodnotnou alternativu života ve městě.“

Účastníci schůzky se mimo jiné shodli, že v malých obcích by 
i obchodní síť měla být místem setkávání lidí, kde občané dosta-
nou více služeb najednou. Obchodní obslužnost na venkově je tře-
ba vnímat jako veřejně prospěšnou a také ji podporovat veřejnými 
zdroji. Obchodní organizace v malých obcích by měly mít možnost 
zapojit se do projektů v oblasti snižování nákladů, energetické ná-
ročnosti, bytové a sociální výstavby a zřizování nových pracovních 
míst. Důležitá je rovněž spolupráce spotřebních družstev skupiny 
COOP s Českou poštou při její restrukturalizaci tak, aby v malých 
obcích byly zachovány poštovní služby.

Podstatu jednání shrnuje osmibodové memorandum. Obdob-
ná setkání by měla v budoucnosti pokračovat a téma služeb v ob-
cích by se mělo debatovat i na národních konferencích. 

Závěry jednání Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), Spolku pro ob-
novu venkova ČR (SPOV ČR), Sdružení místních samospráv ČR (SMS 
ČR), Národní sítě místních akčních skupin (NS MAS), Krajského úřa-
du Olomouc (KÚ Olomouc), České pošty a spotřebních družstev 
COOP, konaného 16. dubna 2015 v Bělotíně:

1.  Konstatujeme, že vzhledem k problematice služeb ve venkov-
ském prostoru, nelze očekávat rychlé výsledky. Je však nutné či-
nit dostupná opatření k zamezení úbytku služeb.

2.  Obchodní obslužnost v malých obcích je nutné považovat za ve-
řejně prospěšnou službu vyžadující veřejnou finanční podporu.

3.  Podporovat koncentraci služeb na obchodní platformě, aby se 
obchodní síť stala i místem setkávání lidí, místem kde lze využít 
více služeb současně.

4.  Podporovat projekty, které budou vytvářet podmínky pro snižo-
vání nákladů spojených s obchodní obslužností venkova (napří-
klad zateplování objektů, obnovitelné zdroje elektrické energie 
apod.).

5.  Umožnit obchodním organizacím, působícím převážně ve ven-
kovském prostoru, zapojení do projektů v oblasti snižování ná-
kladů, energetické náročnosti, bytové a sociální výstavby, zřizo-
vání nových pracovních míst.

6.  Podporovat spolupráci spotřebních družstev skupiny COOP s Čes-
kou poštou při restrukturalizaci poboček České pošty s cílem za-
chování poštovní obslužnosti obcí.

7.  Ustavit pracovní skupinu z odborných pracovních spotřebních 
družstev pro obchodní služby, která bude zpracovávat odborná 
stanoviska k této problematice pro potřebu ostatních účastní-
ků setkání.

8.  Účastníci setkání se shodují v názoru, že tato pravidelná setká-
ní jsou přínosná pro všechny strany a konstatují, že spotřební 
družstva skupiny COOP chápou jako významného představite-
le obchodní obslužnosti a služeb ve venkovském prostoru.

Zdroj: SMOČR
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Odešla Lída Krušková
V sobotu 9. května 2015 ve věku nedožitých 78 let zemřela za-

kládající členka Spolku pro obnovu venkova ČR, dlouholetá před-
sedkyně revizní komise Spolku a zakladatelka hnutí Pampeliška 
Ing. Ludmila Krušková. Poslední rozloučení se konalo v pátek 
15. května 2015 v malé obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

Ludmila Krušková, rozená Novotná, se narodila 15. května 
1937 na Nové Vsi u Loun. Dva roky žila s rodiči v Lounech a pak 
se přestěhovali do Nymburka, kde otec získal lepší práci. V Nym-
burce chodila do dívčí školy, v Poděbradech absolvovala země-
dělskou školu. Pak nastoupila na umístěnku na státní statek 
Mladá Boleslav, kde pracovala jako agronomka. Po určité praxi 
přijala místo v agro-laboratoři ve Strojní traktorové stanici v Ši-
bicích, na okrese Nymburk. Tato laboratoř zasílala vzorky semen 
na testování do Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha-Ru-
zyně, kde jí nakonec nabídli práci. Při zaměstnání vystudovala 
dálkově s vyznamenáním vysokou školu zemědělskou na agro-
-fakultě. V roce 1970 se vdala za Kristiána Kruška. Z výzkumné-
ho ústavu odchází a nastupuje do Komenia, kde se věnuje učeb-
nicím zaměřeným na ekologickou výchovu pro školy.

Spolu s Ing. Dejmalem a Ing. Kvasničkovou stála u zrodu Spol-
ku pro obnovu venkova. S ní také založila v roce 1994 klub Pam-
peliška, který po vzoru kanadského 4-H od roku 1995 organizu-
je mládež především z venkova, ale i měst, a vede ji k rozvíjení 
svých zájmů, soustavné a soustředěné práci, spolupráci s ostat-
ními a učí být dobrými vítězi i statečnými poraženými. Každoroč-
ně organizovala Národní přehlídky, na kterých děti a mládež, čle-
nové jednotlivých klubů, prezentovali svou celoroční práci. První 
přehlídka se uskutečnila v roce 1995 v Humpolci za působení sta-
rosty Svatopluka Veroňka. Letos se uskuteční v Modré – obci sou-
časného předsedy Pampelišky a starosty Mirka Kovaříka.

Pampeliška, stejně jako hnutí 4-H (Head-Heart-Hands-Health, 
v překladu: hlava, srdce, ruce, zdraví) si klade za cíl:
•  Cvičit hlavu k myšlení, plánovat a vymýšlet nové projekty a hod-

notit je.
•  Vést srdce k laskavosti, pochopení a pravdě. Spolupracovat 

s ostatními, učí se být dobrými vítězi a statečnými poraženými.
•  Trénovat ruce k užitku, být užitečný a obratný.
•  Chránit a udržovat své zdraví pro lepší život svůj, klubu, ob-

ce, země. 
Lída Krušková se již od mládí až do pozdního věku věnovala 

sportu. Jako dítě chodila do Sokola, hrála tenis a dobře bruslila. 
Po dobu studií na zemědělské škole hrála za školní družstvo vo-
lejbal. Byla členkou poděbradského vodáckého klubu. Největší 
její láskou bylo lyžování, horská turistika, plavání a cyklistika. Rá-
da cestovala, chodila do divadel a na koncerty. Vše co dělala, dě-
lala s nadšením a maximálním nasazením. Pro druhé by se roz-
krájela. Byla velmi obětavá a nikdy neodmítla pomoc druhému.

Zdroj: SPOV
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Na valné hromadě Národní sítě Místních akčních skupin ČR 
v polovině března v Zábřehu na Moravě, kterou zahájil ministr ze-
mědělství Marian Jurečka, byly poprvé přímou volbou zvoleni její 
zástupci. Po několika kolech volby se stala předsednickou organi-
zací Posázaví o.p.s. s ředitelem Václavem Pošmurným. Místopřed-
sednictví obhájili MAS Opavsko v čele s Jiřím Kristem a Český Zá-
pad prostřednictvím Jana Floriana ml.

Nové vedení mají i další významné venkovské organizace. No-
vého předsedu má také Svaz měst a obcí, který si v červnu po květ-
novém sněmu v Olomouci zvolil exministra a starostu Kyjova Fran-
tiška Jukla. Po odstoupení předsedkyně vede Sdružení místních sa-
mospráv její 1. místopředseda Radim Sršeň a sdružení čeká na 
podzim volba nové hlavy SMS. V čele Spolku pro obnovu venkova 
zůstal Eduard Kavala.

Po šesti letech opět v Zábřehu

Uběhlo šest let a opět se na stejném místě a ve stejný den sešly 
místní akční skupiny v Zábřehu na Moravě k příležitosti volební val-
né hromady Národní sítě Místních akčních skupin. Jen jedno bylo 
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jiné, sál Kulturního domu v Zábřehu 11. března praskal ve švech 
a obsazeno bylo skoro do posledního plánovaného místa. Při valné 
hromadě se registrovalo 144 zástupců členských organizací. Spo-
lečně se svými kolegy a zástupci ministerstev a partnerských orga-
nizací bylo přítomno na 200 podporovatelů hnutí LEADER.

Význam akce podpořila také již pravidelná účast ministra země-
dělství Mariana Jurečky, který poděkoval Františkovi Winterovi za 
dosažení společných cílů za jeho působení v čele NS MAS.

František Winter stál v čele NS MAS od roku 2008. Po sedmi 
letech se rozhodl na post předsedy nekandidovat a sám byl velice 
zvědavý, koho si místní akční skupiny do svého čela vyberou. No-
vinkou totiž byla přímá volba předsedy z řad nominovaných čle-
nů výboru.

Vícekolová přímá volba

Program byl velice nabitý a s ohledem na několik kol volby se 
očekávaného zvolení nového předsedy účastníci dočkali až v pozd-
ních odpoledních hodinách. Ze čtyř kandidátů byla nakonec zvo-
lena předsednickou organizací Posázaví o.p.s. zastoupená ředite-

Předsedou Národní sítě se stal Václav Pošmurný
z Posázaví. Místopředsedy zůstávají Krist a Florian
Nastává období stabilizace, udržení pozic, zvyšování kvality MAS a servisu profesní organizace

Nový předseda NS MAS Václav Pošmurný na červnové valné hromadě NS MAS v Choceradech u Prahy s novou tajemnicí Veronikou Foltýnovou
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Nové směřování: zlepšování kvality

Václav Pošmurný za Posázaví deklaroval nové směřování NS MAS: 
„Nyní nastává období stabilizace pracovního týmu organizace, ob-
dobí udržení dobytých pozic, zvyšování kvality aktivit členských MAS 
a pro ně zajišťovaného servisu profesní organizace. Doufám, že to 
bude období NS MAS jako silné organizace prezentované především 
jako uskupení, které disponuje odborníky na rozvoj venkovského 
prostoru a především na partnerskou spolupráci.“

Národní síť Místních akčních skupin České republiky je společen-
stvím sdružujícím organizačně samostatné právnické osoby – míst-
ní akční skupiny, pracující formou komunitně vedeného místního 
rozvoje – metodou LEADER ve prospěch venkova na území České 
republiky. Hlavním posláním NS MAS je především sdružovat míst-
ní akční skupiny, pracující podle základních kritérií vydaných pro 
fungování MAS, rozvíjet spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve 
prospěch venkova a jeho obyvatel a hájit společné zájmy členských 
MAS ve vztahu k orgánům státu, prosazovat transparentní, rovné 
a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování 
MAS a k vytváření podmínek pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při 
administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova.

Hlavním partnerem akce byla Česká spořitelna, a.s. OŠ

lem Václavem Pošmurným. Místopředsednictví obhájila MAS Opav-
sko v čele s předsedou Jiřím Kristem a také Český Západ – Místní 
partnerství prostřednictvím Jana Floriana.

Novým sídlem zastřešující národní organizace se stalo město Be-
nešov a se symbolicky otevřenou náručí sahá od východu, až k zá-
padu dle zvolených sídel místopředsedů, které představují město 
Opava a Konstantinovy Lázně.

František Winter zhodnotil jednání po jeho ukončení: „Ukazu-
je se, že i po tolika letech spolupráce se názory různí, což se pro-
jevilo například v komplikované volbě předsedy NS MAS. Doufám 
jen, že nově zvolené vedení bude mít prostor především k dokon-
čení vyjednávání pravidel a podmínek pro činnost MAS v období 
do roku 2020, místo aby plýtvalo energií na nesmyslné tvorby ko-
alicí a zákulisních dohod tak, jak to často vidíme na politické scé-
ně. Osobně jsem si vždy zakládal na tom, že NS MAS je apolitic-
kou, jednotnou a tudíž silnou organizací.“

Seznam členů a náhradníků výboru

Kraj člen Výboru Zástupce člena kontaktní e-mail

Členové:
Středočeský  Posázaví o.p.s.  Václav Pošmurný posmurny@posazavi.com
Moravskoslezský  MAS Opavsko  Ing. Jiří Krist krist@masopavsko.cz
Plzeňský  Český Západ Jan Dražský Florian j.florian@nsmascr.cz
Jihočeský  MAS Šumavsko Ing. Jaromír Polášek polasek@massumavsko.cz
Jihomoravský  Kyjovské Slovácko Anna Čarková annacarkova@centrum.cz
Karlovarský  MAS Sokolovsko Ing. Miroslav Makovička m.makovicka@email.cz
Královéhradecký  Hradecký venkov Jana Kuthanová kuthanova@horineves.cz
Liberecký  MAS Frýdlantsko Romana Zemanová romana.zemanova@quick.cz
Olomoucký  MAS Hranicko Mgr. František Kopecký f.kopecky@regionhranicko.cz
Pardubický  MAS Hlinecko Ing. Olga Ondráčková ondrackova@mashlinecko.cz
Ústecký  MAS Sdružení Západní Krušnohoří Hana Dufková hana.dufkova@maskaszk.cz
Vysočina  Královská stezka Mgr. Gustav Charouzek  kralovska-stezka@centrum.cz
Zlínský  MAS Hornolidečska Aleš Lahoda  lahoda@mashornolidecska.cz

Náhradníci:
Středočeský Region Pošembeří Mgr. Miloslav Oliva oliva@posemberi.cz
Moravskoslezský MAS Hlučínsko Mgr. Dagmar Quisková mashlucinsko@seznam.cz
Plzeňský MAS sv. J. z Nepomuku Ing. Michal Arnošt arnost02@yahoo.co.nz
Jihočeský MAS Krajina srdce Ing. Petr Hienl hienl@seznam.cz
Jihomoravský MAS Dolní Morava Ing. Josef Smetana smetana@mas-dolnimorava.cz
Karlovarský MAS Sokolovsko Ing. Ivana Jágriková jagrikova@mas-sokolovsko.eu
Královéhradecký NAD ORLICÍ Mgr. Petr Kulíšek petr.kulisek@nadorlici.cz
Liberecký MAS Frýdlantsko PhDr. Jitka Doubnerová masif@seznam.cz
Olomoucký Partnerství Moštěnka Tomáš Šulák tomas.sulak@mas-mostenka.cz
Pardubický MAS Litomyšlsko Ing. Petr Vomáčka mas-lit@seznam.cz
Ústecký MAS České středohoří Ing. Bohumír Jasanský mascs@tiscali.cz
Vysočina Havlíčkův kraj Jaroslava Hájková hajkova@havlickuvkraj.cz
Zlínský Luhačovské Zálesí RNDr. Roman Kašpar kaspar@luhacovskezalesi.cz
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Seznam členů kontrolní komise

Kraj člen Kontrolní komise  Zástupce člena  kontaktní e-mail
Jihočeský MAS Pomalší Ing. Jaroslav Chmelař jarda.chmelar@volny.cz
Karlovarský MAS Vladař Jan Fronc vladar@vladar.cz
Královéhradecký MAS Mezi Úpou a Metují Jiří Kmoníček jiri.kmonicek@vilacerych.cz
Moravskoslezský MAS Lašsko Ing. Dalibor Kvita dalibor.kvita@centrum.cz
Olomoucký MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz
Pardubický MAS Moravskotřebovsko Miroslava Šejnohová mirka.sejnohova@seznam.cz
Plzeňský Aktivios Ing. Petr Brandl pbrandl@volny.cz
Středočeský MAS Vyhlídky Mgr. Galina Čermáková agconsult@seznam.cz
Vysočina Via rustica Jiří Hodinka jiri.hodinka@viarustica.cz
Zlínský MAS Podhostýnska Mgr. Eva Kubíčková kubickova@mas-podhostynska.cz

Seznam členů PS Stanovy pro rok 2015

Kraj MAS Zástupce Kontakt
Olomoucký MAS Hranicko František Kopecký f.kopecky@regionhranicko.cz
Středočeský MAS Karlštejnsko Radomír Hanačík radomir.hanacik@gmail.com
Pardubický MAS Svitava Eduard Jedlička eduard.jedlicka@svi.cz
Jihočeský MAS Strakonicko Mgr. Jiřina Karasová karasova.lag@seznam.cz
Plzeňský Ekoregion Úhlava Tomáš Havránek havranek@ekoregion-uhlava.cz
Královéhradecký Otevřené zahrady Jičínska Jiří Drška jiri.drska.@seznam.cz
Ústecký MAS SZKrušnohoří Hana Dufková hana.dufkova@maskaszk.cz
Středočeský MAS Svatováclavsko Ing. Luboš Fleischmann info@massvatovaclavsko.cz
Karlovarský MAS Vladař PhDr. Petr Sušanka susanka.petr@seznam.cz
Středočeský Přemyslovské stř. Čechy Jaroslava Saifrtová jaroslava.saifrtova@centrum.cz

Schválená usnesení valné hromady NS MAS 11. března 2015 v Zábřehu:
–  bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Valné hromady (přítomno 143 členů z celkového počtu 169, mi-

nimální hranice pro schválení usnesení je 96 hlasů), valná hromada je usnášeníschopná
–  schvaluje členy mandátové, volební a návrhové komise a skrutátory (1–4/2015)
–  bere na vědomí zapisovatele valné hromady (Olga Špiková, Veronika Foltýnová) a ověřovatele zápisu z jednání valné hromady (Ra-

domír Hanačík, Jana Kuthanová) řídícím jednání
–  schvaluje jednací a volební řád valné hromady (5–6/2015)
–  schvaluje program jednání valné hromady a způsob vedení diskuze ke každému bodu programu (7/2015)
–  schvaluje Výroční zprávu o činnosti NS MAS za rok 2014 včetně informace o plnění plánu práce (8/2015)
–  bere na vědomí zprávu o činnosti NS MAS v ELARD za rok 2014
–  schvaluje zprávu o hospodaření NS MAS za rok 2014 (9/2015)
–  bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolní komise NS MAS za rok 2014
–  schvaluje účetní závěrku s výsledkem hospodaření za rok 2014 ve výši 315 903,37 Kč a jeho převedení do rezervního fondu (10/2015)
Volby orgánů:
–  volí členy a náhradníky Výboru zvolených KS MAS na období 2015–2017 ve složení dle přílohy 1 (11/2015)
–  schvaluje 10 člennou Kontrolní komisi (12/2015)
–  volí Kontrolní komisi z kandidátů nominovaných KS MAS na období 2015–2017 ve složení dle přílohy 2 (13/2015)
Volba předsedy a místopředsedů:
–  schvaluje způsob volby předsedy a místopředsedů tajnou volbou (14/2015)
–  schvaluje 9 minutovou přestávku pro poradu Výboru k navržení dalšího průběhu voleb předsedy (15/2015)
–  schvaluje změnu programu a ruší pokračování v bodě 11 Volba předsedy a místopředsedů (16/2015)
–  schvaluje vrácení se k bodu 11. Volba předsedy a místopředsedů (17/2015)
–  schvaluje změnu volebního řádu v odstavci Tajné volby v bodě 8 z věty „V případě rovnosti hlasů se volby opakují s možností účas-

ti dalších kandidátů“ na „V případě nezvolení předsedy se volby opakují za účasti dalších kandidátů“ (18/2015)
–  schvaluje způsob volby předsedy veřejnou volbou (19/2015)
–  volí za předsedu NS MAS členskou MAS Posázaví o.p.s. s IČ 27129772, zastoupenou Václavem Pošmurným jako jejím statutárním 

zástupcem (20/2015)
–  schvaluje nové sídlo spolku a tímto mění Stanovy v § 1, odstavec 3 na adresu Masarykovo náměstí 1, 256 01Benešov (21/2015)
–  schvaluje počet místopředsedů na dva (22/2015)
–  volí za místopředsedu NS MAS členskou Místní akční skupinu Opavsko s IČ 27023818, zastoupenou Jiřím Kristem jako jejím statu-

tárním zástupcem (23/2015)
–  schvaluje veřejnou volbu pro druhé kolo první volby místopředsedy (24/2015)
–  volí za místopředsedu NS MAS členskou MAS Český západ – Místní partnerství s IČ 26659981, zastoupenou Janem Florianem ja-

ko zástupce MAS s plnou mocí (25/2015)
–  schvaluje změnu programu v pokračování v bodě 14 Návrh a schválení rozpočtu na rok 2015 (26/2015)
–  bere na vědomí zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti Valné hromady (přítomno 81 členů z celkového počtu 169), val-

ná hromada není usnášeníschopná
Více informací v zápise z jednání: http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/valna-hromada/2015-zabreh-na-morave/
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Dokončování strategií a MPIN

Co nyní čeká MAS? Nečeká je nic nového nebo nečekaného. 
MAS stále pracují na svých strategiích komunitně vedeného míst-
ního rozvoje. Mají možnost využít nezávislé oponentury MMR, kde 
již tuto možnost využilo na 90 MAS. Pokud by MAS chtěly tohoto 
využít, ať se neváhají obrátit na NS MAS, která ještě v druhém ko-
le může předat na 30 dokumentů.

Dále se připravují ve spolupráci s MMR školení, která s ohledem 
na schvalování jednotlivých operačních programů a aktualizaci 
metodického pokynu pro integrované nástroje (MPIN) nešlo uspo-
řádat v dřívějším termínu. Do přípravy seminářů se zapojují jednot-
livé rezorty a NS MAS je bude zajišťovat organizační výpomocí.

Postupně schvalované operační programy jsou zveřejňovány na 
webu NS MAS. Metodický pokyn dostaly MAS na vědomí jako prů-
běžný materiál od svých krajských zástupců. Jakmile bude tento ak-
tualizovaný materiál schválen, budou ukotvena pravidla nejen pro 
MAS, ale také pro ostatní integrované nástroje ITI a IPRÚ. V návaz-
nosti na tento dokument také NS MAS aktualizuje manuál pro tvor-
bu strategie, protože je zapotřebí reagovat na změny a doplnění 
ostatních materiálů. OŠ a VP

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 7Z
Standardizace: Místní akční skupiny 
zdolávají na MZe a SZIF první milník 
k podpoře regionů

Standardy místní akční skupiny definují požadavky, které musí 
MAS splňovat pro to, aby obdržela osvědčení o splnění standardů 
a mohla žádat o podporu implementace své strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD).

MAS měly možnost posledního půl roku předkládat žádosti o stan-
dardizaci. Standardy jsou souhrnem povinností, postupů a procesů, 
které musí MAS splnit a tím prokázat kvalitně ustavené partnerství 
a nastavenou spolupráci ve svém území. Žádost o standardizaci po-
dalo do řádného termínu 22. května 2015 celkem 180 subjektů. 
S ohledem na určité obavy se získáváním datových schránek, což je 
jedna z povinností, které musí MAS splnit, umožnil ministr země-
dělství Marian Jurečka posun podávání žádostí do 30. 6. 2015.

V současnosti se ještě jedná o posunu termínu dokládání pří-
padných oprav na základě výzev Státního zemědělského intervenč-
ního fondu (SZIF), který splnění standardů pro ministerstvo země-
dělství kontroluje.

Kroky k získání osvědčení

Co při a po podání žádosti MAS čeká je sice popsáno v přísluš-
né metodice, ale v návaznosti na praxi bylo vypracováno rozfázo-
vání do podrobnějších kroků:
  1. vygenerování žádosti z portálu farmáře;
  2.  vyplnění žádosti a její nahrání na portál farmáře včetně povin-

ných příloh;
  3. obdržení „chybníku“ do 60 pracovních dní;
  4. doplnění žádosti – z portálu farmáře stažení aktuální žádosti;
  5. opravení žádosti dle „chybníku“ a nahrání na portál farmáře;
  6. obdržení „pozitivního chybníku“ – tedy nejsou žádné chyby;
  7.  na portálu farmáře se otevře možnost hlásit změny (orgány, 

partneři apod.) až do doby, kdy bude MAS chtít podat žádost 
na MMR na realizaci SCLLD;

  8.  MAS informuje SZIF o předpokládaném termínu podání žá-
dosti na MMR;

  9. SZIF uzavře možnost změn;
10.  SZIF vystaví osvědčení o splnění standardů MAS a předá data 

na MMR;
11.  MAS podává žádost na MMR-ORP (odbor regionální politiky) 

o realizaci SCLLD.

Dle dostupných informací již několik MAS čeká na obdržení po-
zitivního chybníku, což znamená, že splnily standardy a do termí-
nu oznámení překládání žádostí o schválení strategie na MMR jsou 
ve fázi možnosti hlášení změn.

Proč MAS neobdrží „osvědčení“ hned? Tak jak je přirozeným 
vývojem partnerství, může se stát, že MAS ještě před podáním 
strategie změní obsazení svých orgánů, a proto je zapotřebí tento 
stav stále, na straně SZIF do předání dat MMR, aktualizovat.

Z jednání valné hromady NS MAS v Choceradech
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Zástupci MAS se účastnili semináře
k využití CLLD v operačních
programech 2014–2020

Národní síť Místních akčních skupin České republiky ve spolu-
práci s ministerstvem zemědělství (MZe) pořádala diskuzní seminář 
Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro ob-
dobí 2014–2020. Seminář se konal v úterý 3. března na minister-
stvu zemědělství v Praze a byl určen výhradně pro zástupce MAS, 
ministerstev, řídících orgánů, členů vyjednávacího týmu a pozva-
ných hostů.

Na 220 účastníků na akci přivítal předseda NS MAS František 
Winter a náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalko-
vá. Náměstkyně na úvod shrnula vývoj nastavování komunitně ve-
deného místního rozvoje (CLLD) v Programu rozvoje venkova. Dále 
uvedla, že některé z ostatních operačních programů, i když neměly 
jako PRV povinnost metodu LEADER použít, ji prostřednictvím ko-
munitně vedeného místního rozvoje do svých programů zařadily.

První příspěvek se týkal PRV, který v nastavení uplatňuje mož-
nost zapojení všech MAS. Lucie Krumpholcová upozornila, že prv-
ním milníkem pro MAS je splnit podmínky Standardizace MAS dle 
vládou schválené metodiky a tím prokázat, že jako MAS splňují na-
stavení partnerství jak dle podmínek EU, tak i dle zpřesnění poža-
davků ČR. Program je zaměřen na zemědělská, lesnická a potravi-
nářská témata a tímto směrem se také budou ubírat projekty ko-
nečných žadatelů, a také i projekty spolupráce MAS.

Dále byl představen Integrovaný regionální operační program 
(IROP) v gesci ministerstva pro místní rozvoj. Tento program na-
hrazuje v novém období regionální operační programy. Jeho cílem 
je zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou 
správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného 
rozvoje v obcích, městech a regionech. V úvodu Rostislav Mazal, 
ředitel odboru řízení operačních programů, uvedl nejčastější omy-
ly chápání ESI fondů a zdůraznil opomíjení nutnosti napojení te-
matické a územní koncentrace v operačním programu.

Po krátké přestávce ředitel odboru koordinace strukturálních 
fondů na ministerstvu průmyslu a obchodu Břetislav Grégr infor-
moval o nastavení operačního programu podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OP PIK), kde žel nebylo umožněno CLLD 
aplikovat. Důležitou informací byla příprava první výzvy programu 
podpory Technologie, která je plánována již na duben 2015 a je za-
měřena na malé a střední podniky. Pro MAS je to možnost pomo-
ci svému území se v OP orientovat a pomoci při přípravě žádostí.

Operační program zaměstnanost (OP ZAM) představila Helena 
Petroková za ministerstvo práce a sociálních věcí. CLLD je uplatně-
no v samostatné investiční prioritě 3 v rámci prioritní osy 2 Sociál-
ní začleňování a boj s chudobou. Cílem je zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňo-
vání ve venkovských oblastech. Cílovou skupinou nejsou jen oso-
by sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, ale je 
kladen důraz na zaměstnanost a navrácení osob na trh práce.

Školy, školská zařízení a vzdělávání, téma operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Stejně jako v OP PIK není 
v tomto OP uplatněn komunitně vedený místní rozvoj s možností 
realizace strategií výběrem projektů na místní úrovni. Helena Bar-
bořáková za ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy však zvý-
raznila roli MAS v regionech jako platformy pro partnerství místních 
subjektů. To je v operačním programu nepřímo využito a prostřed-
nictvím 300 milionů korun přesunutých do IROP také financováno. 
MAS mají možnost chopit se úkolu animace škol jak v oblasti vzá-
jemné spolupráce, tak i v přípravě jednotlivých projektů. Uvedena 
byla také informace o tvorbě místních akčních plánů (MAP), kde se 
do výzvy mohou přihlásit o realizaci také MAS. Zmíněna byla i mož-
ná podpora z operačního programu na komunitní školy, což je ta-
ké téma blízké MAS s ohledem na spolupráci a rozvoj života ve ven-
kovských oblastech.

Posledním příspěvkem po vyčerpávajícím dnu plném informací 
bylo představení nastavení CLLD v Operačním programu Životní 
prostředí (OPŽP). Za ministerstvo životního prostředí se semináře 
účastnila Barbora Holková a za Agenturu ochrany přírody a krajiny 
ČR Anna Limrová. S nastavením CLLD v OP byly MAS seznámeny 
již dříve. Na jednání byla zdůrazněna potřeba využít možností MAS 
při řešení v problémových územích se schválenými plány péče na li-
kvidaci a omezení výskytu vybraných invazních druhů rostlin a vý-
sadbu dřevin na nelesní půdě. Jsou to oblasti, kde se dlouhodobě 
nedaří dané problémy vyřešit a MAS zde mohou využít svých schop-
ností v provazbách jednotlivých subjektů. Dle předem daných pa-
rametrů budou vybrány MAS s dostatečnou alokací jak na realiza-
ci vlastního projektů, tak i na výběr projektů koncových žadatelů.

Seminář byl pořádán na žádost MAS a za organizátory doufá-
me, že ucelený přehled šesti operačních programů pomůže MAS 
se v evropských a strukturálních investičních fondech více oriento-
vat a dále pokračovat na dopracování svých integrovaných strate-
gií a koncem letních prázdnin je předložit k posouzení na MMR 
k podpoře.

Přehled aktuální výše alokací na realizaci CLLD 2014–2020 dle 
podkladů ze semináře:

Kurz 27,50 Kč

Seminář byl jedním z mnoha, které NS MAS pořádala a bude 
pořádat k přípravě strategií komunitně vedeného místního rozvo-
je včetně jejich implementace a realizace prostřednictvím evrop-
ských financí z operačních programů. OŠ
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Regiony a měnící se svět.
Hrozba nebo příležitost?

Více než 50 účastníků semináře „Regiony a měnící se svět. 
Hrozba nebo příležitost?“ přivítala, ve Sluňákově – Centru ekolo-
gických aktivit města Olomouce, ředitelka ZO ČSOP Veronica 
Yvonna Gaillyová. Hlavními tématy semináře je využití místních 
zdrojů v době rychle se měnícího počasí a klimatu, snížení škody 
pomocí dobrého plánování a znalosti místních podmínek, projed-
návání návrhů s místními obyvateli. Cílem je naučit účastníky za-
členit možná řešení do regionálních strategií a hledání možností 
jejich financování z nových operačních programů.

V prvním bloku semináře zazněly příspěvky hlavního experta 
projektu Pavel Danihelka, profesora průmyslové bezpečnosti, do-
centa anorganické chemie s 36 letou výzkumnou praxi a zkuše-
nostmi z více než 20 mezinárodních projektů a Jana Hollana, pra-
covníka Centra výzkumu globální změny AV ČR a držitele dvou 
ocenění International Dark Sky Association. Jejich prezentace po-
ukazovaly na příčiny a dnes již patrné změny klimatu, nastínily ta-
ké možné varianty budoucnosti při měnících se životních a přírod-
ních podmínkách.

Přednáška Jaroslava Rožnovského, ředitele brněnské pobočky 
Českého hydrometeorologického ústavu, upozornila mimo jiné na 
naši zranitelnost, kdy se spokojíme se stručnou statistikou: „prší, 
možná i hodně, dokonce povodně“. Vodu nelze jednoduše sečíst 
a zprůměrovat, někde je jí dostatek a jinde doslova není.

Ve druhém bloku se profesor Danihelka snažil objasnit rozdíl 
mezi pojmy resilience a adaptace a nastínil možnosti přizpůsobe-
ní nebo odolnosti komunit na změny, které se dějí všude okolo 
nás.

Hlavní metodik projektu Jiří Krist, místopředseda NS MAS 
a realizátor mnoha projektů jako např. Středisko ekologické vý-
chovy v Moravskoslezském kraji, Úspory energie na školách, ob-
novitelné zdroje na venkově, provázel všemi přednáškami a mo-
deroval diskuzi. Na závěr vysvětlil, jak začlenit potřebná ochran-
ná opatření zmírňování nebo přizpůsobení se na změny klimatu 

do strategií MAS, a jak přistupovat k projednávání s partnery 
v území.

Neopomenutelnou součástí semináře bylo představení mobil-
ní výstavy MAREK, při kterém pan Fryčka, manažer MAS Opavsko, 
předvedl soběstačný „pohyblivý“ kontejner představující sepa-
rační toaletu, úspornou sprchu, nádrž na znečistěnou vodu, čer-
padlo na vodu atd., nebo zvenku připevněné alternativní zdroje 
energie – solární panely, malou větrnou elektrárnu a fototermic-
ký systém.

Souběžně s mobilní výstavou MAREK proběhla diskuze mezi zá-
stupci škol a zástupci ZO ČSOP Veronica týkající se soutěže CO₂ li-
ga. Soutěž umožňuje žákům a studentům dát najevo svůj nesou-
hlas se zhoršujícím se životním prostředím a seznámit své okolí 
s možnostmi zlepšování klimatu.

Poutavou a neotřelou formou, prostřednictvím soutěžních úko-
lů a díky „učení prožitkem“ si žáci vyzkouší a dozví se, že naši kra-
jinu i společnost čekají vlivem měnícího se klimatu změny, jaké asi 
budou a jak se na ně mohou připravit. Na vlastní kůži prožijí, jaké 
by to bylo, kdyby v jejich obci chyběla voda tak, jako je tomu dnes 
třeba v Barceloně. Zjistí, že lze vyjít i menším množstvím energie 
při bydlení než jsme zvyklí a jak čelit vlnám veder takovým, jaké 
byly v Evropě v roce 2003. Vyzkouší si, zda se obejdeme bez po-
travin přivezených z druhého konce světa či, že lze vyměnit čtyři 
kola auta za své dvě nohy.

Pořadatelem řady seminářů je NS MAS ve spolupráci s Ekologic-
kým institutem Veronica (ZO ČSOP Veronica), Vysokou školou báň-
skou – Technickou univerzitou v Ostravě, MAS Opavsko a norským 
partnerem Oslo and Akershus Univerzsity College of Applied Sciences 
(HiOA). První tři semináře se konaly v termínu 26. – 28. 5. 2015 v Olo-
mouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji a byly určeny hlavně 
zaměstnancům místních akčních skupin, zástupcům obcí, integrova-
ných záchranných služeb, škol a dalším. VF
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MZe pořádalo seminář k projektům 
spolupráce MAS v hotelu Naháč

Ministerstvo zemědělství uspořádalo 8. 6. 2015 v Hotelu Aka-
demie Naháč v Komorním Hrádku v Choceradech u Prahy jedno-
denní seminář k projektům spolupráce přijatých v rámci 22. kola 
Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013. 

Účelem těchto projektů bylo posílení spolupráce MAS mezi se-
bou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností 
z období 2007–2013 měly MAS v rámci projektu společně zpraco-
vat doporučující metodiku týkající se jednoho z následujících témat:
• Přidaná hodnota projektů spolupráce
• Evaluace a monitoring strategie MAS
•  Uplatňování principu LEADER (zejména přístup zdola-nahoru), 

organizační struktura MAS a proces výběru projektů (rovný pří-
stup, transparentnost a etický kodex MAS apod.), využití MAS 
jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje 
apod.
V rámci semináře byly prezentovány výsledky jednotlivých meto-

dik, jejich závěry okomentovali a shrnuli odborníci na dané téma Je-
la Tvrdoňová, Oldřich Čepelka a Marie Trantinová. TSu/NS MAS

První venkovský parlament
Bosny a Hercegoviny 

Dne 15. května se v budově federálního parlamentu v Sarajevu 
uskutečnil první venkovský parlament Bosny a Hercegoviny (BiH).

Účastníci: Zuzana Guthová, Roman Haken, Radim Sršeň, Alena 
Kolářová.

Akce se účastnilo asi 150 delegátů, včetně zahraničních pozo-
rovatelů a hostů. Celonárodní setkání představitelů aktivních ven-
kovských sdružení a spolků diskutovalo ve třech panelech priority 
BiH v oblasti zemědělství, priority venkovského rozvoje a významu 
občanské společnosti pro rozvoj venkova. 

V průběhu více než roční práce předcházející této akci byly iden-
tifikovány tyto hlavní problémy venkova: 
•  Nízká produktivita zemědělství, neregulovaný a neorganizova-

ný trh, slabá ochrana místní produkce, slabé využití zemědělské 
půdy, chaos ve vlastnictví půdy

•  Neadekvátní zaměstnanost ve venkovské ekonomice, slabá 
spolupráce na venkově, nevyužívání inovací, disharmonie pod-
mínek nutných pro čerpání fondů EU

•  Slabé zapojení občanského sektoru do rozhodovacích procesů 
na venkově, slabá mezisektorová spolupráce, nízká kapacita 
občanského sektoru i podpůrných finančních nástrojů 
 
Na závěr parlamentu účastníci schválili Deklaraci 1. Venkovské-

ho parlamentu BiH.
Pro oblast zemědělství: 

1.  Zvýšení konkurenceschopnosti, posílení místního trhu, propojo-
vání producentů a zpracovatelů, propagace místních produktů

2.  Zvýšení produktivity, zavádění nových odrůd a zlepšení genetic-
ké základny hospodářských chovů

3. Regulace zahraničního obchodu, ochrana domácího trhu
4. Konsolidace půdy (vlastnictví, evidence, katastrální mapy) 

Pro oblast venkovského rozvoje: 
1.  Zlepšení podmínek pro podnikání a zaměstnanost na venkově 

investicemi do zemědělských i nezemědělských aktivit
2.  Animace venkovských komunit, zvyšování kapacity, podpora 

sdružování a tvorba rozvojových plánů
3.  Podpora přenosu inovací do zemědělství a rozvoje venkova 

včetně podnikatelských dovedností
4.  Vytvoření vhodných podmínek pro čerpání předvstupních fon-

dů EU (vč. lidských zdrojů) 
Pro rozvoj občanské společnosti: 

1.  Zvýšení zapojení občanských sdružení do plánovacích i rozho-
dovacích procesů na venkově

2.  Vytvoření funkčního a koordinovaného partnerství občanského 
sektoru s dalšími klíčovými partnery na venkově

3.  Zvyšování kapacity občanského sektoru pro efektivní vliv na 
venkovský rozvoj

4.  Vytvoření systému finanční podpory občanského sektoru pra-
cujícího v oblasti venkovského rozvoje
I když forma venkovského parlamentu v BiH byla odlišná a méně 

interaktivní, než je tomu zpravidla v jiných zemích, odnášeli si účast-
níci bez pochyb mnoho impulzů pro svou další práci.

Zdroj: NS MAS
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Předsedou Svazu měst a obcí ČR se stal starosta Kyjova Franti-
šek Lukl. V Praze ho v červnu spolu s dalšími členy předsednictva 
zvolila Rada Svazu. V čele této organizace sdružující více než 2 600 
měst a obcí vystřídá dosavadního předsedu Dana Jiránka, který pro 
Svaz nadále pracuje jako výkonný ředitel. František Lukl bude řídit 
a zastupovat Svaz na jednáních v následujících čtyřech letech tak, 
aby představitelé samospráv společně hájili zájmy měst a obcí.

„Děkuji moc a věřím, že důvěru ve mně vloženou nezklamu 
a Svaz jako tři Svatoplukovy pruty, které se společně nezlomí, te-
dy statutární města, města a obce, budou dobrým partnerem pro 
vládu a parlament a pracovat především pro prospěch našich obcí 
a měst,“ řekl po zvolení nový předseda František Lukl. Ve volbě zís-
kal 67 hlasů, pro druhého kandidáta – primátora Plzně Martina Zr-
zaveckého – hlasovalo 32 měst a obcí, které jsou v Radě vzešlé ze 
XIV. sněmu v Olomouci. (Více na http://www.smocr.cz/cz/nase-ak-
ce/snem/xiv-snem/default.aspx.) 

Předseda bude vést Svaz v duchu priorit na období 2015–2017, 
které koncem května rovněž schválil XIV. sněm. Je jich pět a budou 
rozpracovány do akčních plánů. Svaz tak bude prosazovat, aby 
územní samosprávy byly plnohodnotným a silným článkem veřejné 
správy, byly adekvátně financovány, nabízely kvalitní a dostupné ve-
řejné služby občanům a efektivně se realizovala mezinárodní spolu-
práce. Velmi důležité také je, aby Svaz i nadále poskytoval kvalitní 
informační, koordinační, vzdělávací a podpůrný servis svým členům.

„Ve Svazu jsem 10 let, z toho 8 let v předsednictvu. Jako před-
seda bych chtěl využít zkušenost z obcí, starostování i z Minister-
stva pro místní rozvoj. Chci rozvíjet dobrou a silnou pozici Svazu 
jako respektovaného partnera vlády a parlamentu. Rovněž budu 
podporovat profesionalizaci Svazu tak, aby obce cítily benefit, po-
kud jsou jeho členem,“ řekl František Lukl a dodal: „Síla Svazu je 
v tom, že tu jsou tři komory – statutárních měst, měst a obcí, kte-
ré se podporují. Prioritou nyní je rozpracování priorit Svazu na ob- dobí 2015–2017, schválených na XIV. sněmu, do strategického 

plánu a aktivity do konkrétních úkolů. Ne slova, ale činy, to je mo-
tto většiny z nás představitelů měst a obcí. Známku nám přitom 
dávají voliči. S vámi se všemi udělám vše pro to, abyste vašeho hla-
su nikdy nelitovali. Jsme na jedné lodi a jako kapitán budu respek-
tovat svou posádku, která je jedinečná a nezastupitelná.“

Kromě Františka Lukla jsou členy předsednictva: primátorka Prahy 
Adriana Krnáčová jako čestná předsedkyně, primátor Karlových Varů 
Petr Kulhánek, který se stal také místopředsedou pro evropské zále-
žitosti, dalšími místopředsedy jsou primátor Pardubic Martin Charvát, 
starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Vlastimil Picek a starosta 
Velkého Oseka Pavel Drahovzal. Členy předsednictva jsou dále primá-
tor Plzně Martin Zrzavecký, primátor Ostravy Tomáš Macura, starost-
ka Jílového u Prahy Květa Halanová, starosta Vítkova Pavel Smolka, 
starostka Kunína Dagmar Novosadová, starosta Blížejova Jiří Červen-
ka a starosta Božanova Karel Rejchrt. Zdroj: SMOČR

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 1A

Novým předsedou Svazu měst a obcí ČR se stal František Lukl

Dan Jiránek a nový předseda SMO ČR František Lukl (uprostřed) na 
jednání Sněmu SMO v Olomouci

http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/snem/xiv-snem/default.aspx
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Kromě starostů z celé republiky se XIV. sněmu zúčastnili vr-
cholní představitelé státní správy, veřejného sektoru i soukromé 
sféry. Nechyběl předseda vlády Bohuslav Sobotka, 1. místopřed-
seda vlády a ministr financí Andrej Babiš, vicepremiér Pavel Bě-
lobrádek, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
Jiří Dienstbier, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel 
Chládek, ministr životního prostředí Richard Brabec, předseda 
Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora, předseda Aso-
ciace krajů ČR Michal Hašek, náměstkyně ministra vnitra pro ve-
řejnou správu a legislativu Jana Vildumetzová, náměstek minis-
tra průmyslu a obchodu Jiří Koliba, náměstek ministra dopravy 
Ondřej Votruba, generální ředitel České pošty Martin Elkán, ře-
ditelé nejen státních organizací a řada senátorů i poslanců. 
Účastníky XIV. sněmu také pozdravili představitelé hostitelského 
města a kraje: primátor města Olomouc Antonín Staněk a hejt-
man Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 2A
Sněm SMO: Vláda je připravena 
k dialogu s městy a obcemi

Na sedm set delegátů se zúčastnilo XIV. sněmu Svazu měst a ob-
cí ČR, který se uskutečnil v květnu v Olomouci. Debatovali o aktu-
álních problémech samospráv, zvolili nové vedení a stanovili priori-
ty do roku 2017. Předseda vlády Bohuslav Sobotka na sněmu řekl, 
že vláda je připravena k dialogu s městy a obcemi.

Podle premiéra je spolupráce státu a samospráv důležitá pro 
dobré vládnutí, jen díky podnětům z měst a obcí je možné účinně 
realizovat veřejnou politiku. Bohuslav Sobotka také připomněl jed-
nání předsednictva Svazu s vládou na konci loňského roku, které 
chce pravidelně opakovat. To letošní by se mělo konat v brzké do-
bě, bude se hledat vhodný termín. Společným klíčovým tématem 
je podle premiéra snaha České republiky maximálně využít evrop-
ské peníze.

„Jsme velmi rádi, že jsou města a obce zapojena do legislativ-
ního procesu a že nám vláda naslouchá. Svědčí o tom i to, že prv-
ního dne XIV. sněmu se zúčastnili premiér, vicepremiér Pavel Bělo-
brádek a ministři Richard Brabec, Jiří Dienstbier a Marcel Chládek,“ 
řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodal, že na sta-
rosty myslí také prezident Miloš Zeman, který se sice Sněmu ne-
mohl zúčastnit, ale poslal osobní dopis.

Primátor pořádající Olomouce Antonín Staněk připomněl histo-
rii tohoto severomoravského města a vyjádřil přání, aby diskuse na 
XIV. sněmu byla svorná. „Jistě znáte příběh Svatopluka a jeho tří 
synů, tří prutů. Spojené je nešlo zlomit, zatímco každý prut samot-
ný ano. Výsledkem následujících jednání nemá být vítěz, ani pora-
žený, ale společně udělat vše pro to, aby samospráva měla vážnost 
i ve státní správě,“ řekl Antonín Staněk.

Nejvyšší orgán Svazu sněm se koná jednou za dva roky. Kromě 
vrcholných představitelů státu a samospráv se prvního dne XIV. roč-
níku zúčastnil i předseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal 
Sýkora, předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek, řada náměstků, 
senátorů, poslanců, generální ředitelé státních i soukromých orga-
nizací aj. Z aktuálních problémů samospráv se debatovalo například 
o udržení pobočkové sítě České pošty, hostem Sněmu byl i její ge-
nerální ředitel Martin Elkán. Zazněly také připomínky a podněty 
k neustále se měnící legislativě, chystané koncepci sociálního byd-
lení, novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, řešení odpadů 
včetně výkupu kovů, regionálním školství, připravované nové úpra-
vě veřejných zakázek atd. Zdroj: SMOČR

XIV. Sněm SMO ČR
XIV. sněm Svazu se konal 21. a 22. května 2015 v Olomou-

ci. Šlo o celorepublikové setkání představitelů členských měst 
a obcí, které se schází jednou za dva roky. Zvolila se na něm Ra-
da a Kontrolní výbor Svazu a stanovily se priority pro období 
2015–2017. Sněm se rovněž zabýval hospodařením Svazu a při-
jal stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí. 

Příjmy z daní pro města a obce by 
se měly zvýšit, znělo na sněmu SMO

Diskuzí o financování samospráv začal druhý den jednání XIV. 
sněmu Svazu měst a obcí ČR, který se konal 21. a 22. května 2015 
v Olomouci a přijel na něj 1. místopředseda vlády a ministr finan-
cí Andrej Babiš. Řekl, že se podívá, zda rozpočet unese zvýšení pří-
jmů měst a obcí.

„K letošnímu 21. květnu se vybralo o 5,9 miliardy korun víc na 
DPH než ke stejnému dni roku 2014. Výpadek z příjmů daní ze za-
čátku roku způsobený spotřební dani u tabáku a vratkou za DPH 
se tedy postupně kompenzuje a srovnat by se měl v červenci,“ řekl 
ministr Babiš a dodal: „Bohužel na ministerstvo financí informace 
o nižším výběru dani v 1. čtvrtletí doputovala z finanční správy poz-
dě, za což se samosprávám omlouvám a budu usilovat o to, aby 
se situace neopakovala.“

„Pro města a obce je výpadek z daňových příjmů v letošním 
1. čtvrtletí horší, než kdyby to bylo jindy. Dobíhají totiž evropské pro-
jekty z končícího programového období, které samosprávy musí 
předfinancovat,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

Ministr financí Andrej Babiš také uvedl, že města a obce dobře 
hospodaří a požádal je o solidaritu s rozpočtem, kdy se snaží sni-
žovat jeho deficit. Od starostek a starostů na Sněmu zazněla řada 
doporučení, jak příjmy rozpočtu posílit – třeba v kontextu se soci-
álním bydlením a dávkami. Došlo i na parametry rozpočtového ur-
čení daní (RUD) v souvislosti s důchodovou reformou.

„U RUD je důležité číslo 23,58 % DPH. Před několika lety tyto 
příjmy z daní měly města a obce, pak se ale ponížily kvůli 2. dů-
chodovému pilíři. Ten však padl a bylo by správné tyto peníze vrá-
tit městům a obcím zpět, pomohly by realizovat projekty nekryté 
z evropských dotací,“ řekl člen předsednictva SMO a starosta Vel-
kého Oseku Pavel Drahovzal.
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Doplnil ho místopředseda pro evropské záležitosti Oldřich Vla-

sák, který poukázal také na nutnost řešit příspěvek na financová-
ní státní správy včetně například veřejného opatrovnictví. Dnes ho 
mají města a obce na starosti jako tzv. prodloužená ruka státu, ale 
nedostávají na něj ani korunu. I v této souvislosti se otevřela otáz-
ka výkonového modelu financování samospráv, po kterém Svaz 
měst a obcí dlouhodobě volá. Ministr Andrej Babiš přislíbil, že pro-
věří, zda rozpočet unese zvýšení příjmů měst a obcí. Dodal, že v le-
tech 2014–2016 by celkový výnos z daní pro města a obce mohl 
být 8,2 miliardy korun. Zdroj: SMO ČR

Obce a zemědělci podporují 
menší projekty a chtějí 
společně řešit biodpad

V Olomouci před sněmem Svazu města a obcí jednalo předsed-
nictvo Komory obcí SMO s Asociací soukromého zemědělství a Spo-
lečností mladých agrárníků. Debatovalo se o podpoře z evropských 
dotací v období 2014+, konkrétně Programu rozvoje venkova. Zá-
stupci organizací chtějí společně prosazovat, aby se na venkově rea-
lizovaly zejména menší společné projekty zemědělců a obcí. Mluvilo 
se také sběru bioodpadu a monitoringu eroze zemědělské půdy.

„Menší společné projekty obcí a zemědělců by měly být plošně 
rozprostřeny v prostoru venkova. Mohou totiž pozitivně ovlivnit 
venkov jako takový,“ řekl na jednání Josef Stehlík, předseda Aso-
ciace soukromého zemědělství a dodal: „Přináší totiž pracovní mís-
ta přímo do venkovského prostoru. V této souvislosti je třeba zjed-
nodušit administrativu, aby se projektové peníze snáze dostaly 
tam, kde jsou skutečně třeba.“

„Zemědělec na venkově má ke své obci vztah. Kdyby to dělal 
špatně, sousedé by mu to dali výrazně najevo,“ řekl místopředse-
da SMO ČR a předseda Komory obcí Svazu Josef Bezdíček a dodal: 
„Už při přípravách nového programového období jsme prosazova-
li společné projekty obcí a zemědělců. Vytváří totiž služby, zaměst-
nanost a zlepšují krajinotvorbu v obcích. Náš názor se v tomto ne-
mění, jde nám o to, aby byl venkov plnohodnotnou alternativou ži-
vota ve městě.“

Petr Mahr ze Společnosti mladých agrárníků vyjádřil plnou pod-
poru jak společným menším projektům obcí a zemědělců, tak zpra-
covávání biodpadu z obcí přímo místním zemědělcem. „Jde o spoje-
né nádoby, obec má vyřešeno zpracování biodpadu a lidé pracující 
v zemědělství na venkově, kde žijí a působí, práci a příjem. Biodpad 
by se tak plně využil přímo tam, kde vzniká,“ řekl Petr Mahr, prezi-
dent Společnosti mladých agrárníků ČR.

„Zcela jistě je prospěšné, aby segmentace zeleného odpadu 
směřovala na zemědělskou půdu,“ řekl člen předsednictva SMO 
Pavel Drahovzal a uvedl: „V této souvislosti by se zřejmě musela 
změnit legislativa a v kontextu s evropskými dotacemi řešit podpo-
ra de minimis.“

Obce a zemědělci rovněž volají po průběžných informacích (mo-
nitoringu) o opakované erozi zemědělské půdy a vyhlášce, která 
danou oblast upravuje. Tak, aby mohli případnou složitou situaci – 
kdy je třeba půda promáčená vodou – operativně řešit. Všechny 
subjekty se shodly, že o debatovaných tématech budou dále jed-
nat, a to s příslušnými resorty – zemědělství a životního prostředí. 
První schůzky by se měly uskutečnit v červnu. Zdroj: SMO ČR

Loni se vytřídilo víc než 615 tisíc tun 
odpadu, nejvíc v Pardubickém kraji

Každý občan České republiky v roce 2014 vytřídil v průměru 
58,7 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Nejvíc se 
v rámci sběrných systémů obcí třídilo v Pardubickém kraji a na Vy-
sočině. Ve sběrných systémech se tak loni nashromáždilo téměř 
194 tisíc tun papíru, 110 tisíc tun plastů, 117 tisíc tun skla a 3,6 ti-
síc tun nápojových kartonů. Vyplývá to z dat, která Svazu měst 
a obcí poskytla společnost EKO-KOM. V roce 2014 tak lidé k recy-
klaci celkem předali víc než 615 tisíc tun komunálního odpadu 
(včetně kovových odpadů).

Od 1. ledna 2015 mají všechny obce a měst v ČR zákonnou po-
vinnost zajistit oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologicky 
rozložitelných odpadů. V Plánu odpadového hospodářství ČR (POH), 
a letos i v POH všech krajů, tak přibude další cíl na recyklaci – recy-
klace 50 % papíru, plastů, skla a kovů, které se vyskytují v komunál-
ním odpadu. Na hodnocení sběru bioodpadů je tedy ještě brzy. Ko-
modity papír, plast a sklo jsou ale obcemi systematicky tříděny a pře-
dávány k recyklaci již více než 15 let. Sběr kovových odpadů v ČR 
také funguje, zejména však prostřednictvím privátních výkupen. Ob-
ce tak budou muset doplnit své sběrné systémy právě o sběr kovo-
vých odpadů. Třídění odpadů přitom obce dlouhodobě rozvíjejí 
zpravidla s podporou obalového průmyslu v systému EKO-KOM. 
Funkční model je předpokladem úspěšného plnění cílů evropských 
směrnic v oblasti recyklace komunálních a obalových odpadů. 

nejvíc Třídí opěT v pardubickém kraji
Sběr recyklovatelných komunálních odpadů (většinou s výjimkou 

kovů) zajišťují v rámci sběrných systémů města a obce. V těchto sys-
témech vytřídil běžný občan loni průměrně 40,5 kg papíru, plastů, 
skla a nápojových kartonů. Pokud bychom porovnali třídění odpa-
dů v obcích (tedy bez kovů) podle krajů, pak nejúspěšnější byly stej-
ně jako v loňském roce obce v Pardubickém kraji (44,6 kg/obyva-
tel), dále na Vysočině (43,6 kg/obyvatel/rok) a Královéhradeckém 
kraji (43,56 kg/obyvatel). Nejlepší třídiči papíru v rámci celé ČR žijí 
v Libereckém kraji (21,4 kg/obyvatel). Plasty třídí nejlépe Středoče-
ši (13,4 kg/obyvatel). V Královéhradeckém kraji umí nejlépe třídit 
sklo (12,64 kg/obyvatel).

Třídíme do barevnýcH konTejnerů
Nejrozšířenějším způsobem sběru je donáškový do sběrných 

nádob. Na konci roku 2014 bylo na území českých a moravských 
obcí umístěno téměř 253 tisíc barevných kontejnerů. Jedno stan-
dardní sběrné místo se třemi základními kontejnery na papír, plast 
a sklo umožňuje třídit odpady v průměru asi 141 obyvatelům. Me-
zi kraje s nejlépe dostupnou sběrnou sítí na třídění odpadů pro 
obyvatele patří Vysočina, dále Jihomoravský kraj a Královéhradec-
ký kraj. Sběrnou síť zřizují a organizují obce v rámci svých systé-
mů nakládání s komunálními odpady a její dostupnost je jedním 
z hlavních faktorů, který pozitivně ovlivňuje přístup občanů k tří-
dění odpadů.

sběr kovů a bioodpadů
Obce mají od nového roku povinnost sbírat kovové odpady, ale 

realitou zůstává, že cca 95 % všech kovových odpadů bylo sebrá-
no v roce 2014 prostřednictvím výkupen. I když od března 2015 
došlo k omezení výkupu kovů bezhotovostním stykem, zatím ne-
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je současná alokace z nových operačních programů (IROP, PRV, OP 
ŽP, OP Z) vyčleněná pro místní akční skupiny působící ve venkov-
ském prostoru ČR (sídla do 25 000 obyvatel). Uvidíme, jaké mož-
nosti přinese střednědobé hodnocení čerpání operačních progra-
mů v roce 2017, kde mohou vzniknout určité nové příležitosti i fi-
nanční rezervy.

Jak tedy odpovědět na úvodní otázku? Budoucnost MAS patří 
zcela určitě venkovu. Úspěch metody LEADER, potažmo CLLD však 
může tento unikátní koncept transformovat i do prostředí měst, 
kde zatím dominují tradiční formy a procesy místního rozvoje. 

Zdroj: SMS

Komplexní pozemkové úpravy: 
teorie a praxe z pohledu obcí

Ve čtvrtek 28. května 2015 se na zámku v Bartošovicích v Mo-
ravskoslezském kraji uskutečnil spolu s krajským shromážděním 
SMS ČR seminář „Komplexní pozemkové úpravy: teorie a praxe 
z pohledu obcí.“

Nosným bodem programu bylo vystoupení Svatavy Maradové, 
ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu ČR. V úvodu ředi-
telka zdůraznila, že Generální shromáždění OSN vyhlásilo rok 2015 
„Mezinárodním rokem půdy“. Tato skutečnost je velmi důležitá, 
když vezmeme v úvahu, že krajina a půda je nedílnou součástí na-
šeho venkova. Po desetiletí je právě půda degradována necitlivým 
hospodařením, které v některých regionech vede k dramatické-
mu odnosu ornice a strmému poklesu bonity a úrodnosti. Jedním 
z mnoha receptů, jak krajinu ochránit, jsou i v tomto směru po-
zemkové úpravy.

Komplexní pozemkové úpravy v praxi neřeší jen racionální pro-
storové uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném kata-
strálním území, ale také provádí podle potřeby reálné vytýčení 
těchto pozemků v terénu, zvýšení jejich dostupnosti a připravenos-
ti k šetrnému hospodaření. Nedílnou součástí návrhu je i plán spo-
lečných zařízení. Tento tvoří cestní síť a systém ekologických pro-
tierozních, hydrologických (například vodní nádrže a poldry) a kra-
jinných opatření.

Dalších bodů programu se zhostili: Michal Gebhart, ředitel od-
boru metodiky a řízení KPÚ Státního pozemkového úřadu, Aleš Uví-
ra, ředitel Krajského pozemko-
vého úřadu Moravskoslezské-
ho kraje a Kateřina Neumanová, 
vedoucí oddělení pozemkových 
úprav SPÚ Olomouckého kraje. 
Všechna vystoupení přítomné 
starosty a zástupce obecních 
zaujala a byla pro všechny přínosná. Zdroj: SMS

lze hodnotit, nakolik je toto opatření účinné a zda se kovové od-
pady přesunou do obecních systémů bezplatného sběru.

Vedlejším efektem omezení výkupu kovů je v některých krajích 
vyšší počet krádeží papíru, jeho výkup totiž není nijak omezen. V ro-
ce 2014 se prostřednictvím výkupen sebralo více než 25 % papíru 
a dalších minimálně 8 % se do výkupen dostalo z dalších sběrů mi-
mo systém obcí. Obce přitom musí platit náklady související se sběr-
nou sítí na obě komodity, příjmy snížené o ukradené kovy a papír je 
však nepokryjí, což v praxi znamená škodu pro města a obce. 

Složitější je i sběr bioodpadů – stávající legislativa totiž není pří-
liš jasná a nereflektuje skutečný stav a možnosti samospráv České 
republiky. Systém, který nejvíce podporuje Ministerstvo životního 
prostředí, je sběr bioodpadu do nádob – popelnice nebo kontej-
nery, který je ovšem ekonomicky nejnáročnější a není možné jej 
uplatnit všude. Spolupráce se zemědělci nebo domácí komposté-
ry nejsou dle vyjádření Ministerstva životního prostředí tím správ-
ným způsobem plnění povinnosti obce zajistit třídění bioodpadu.

Zdroj: SMO ČR

Komu patří budoucnost MAS: 
venkovu nebo městům?

Pojem MAS a metoda Komunitně vedeného místního rozvoje 
už v prostředí českého a moravského venkova zdomácněla. Najde 
své uplatnění i ve městech? O tom se nyní vede široká diskuse.

Jedním z nástrojů kohezní politiky EU pro období 2014–2020 
pro místní rozvoj je upgrade programu LEADER, který se nově na-
zývá CLLD (Community Led Local Development). Co vlastně zna-
mená tato možnost pro obyvatele měst a obcí? Budou starostové 
a zastupitelé ochotni být občanům na svém katastru více partne-
ry, než reprezentanty? Dokáže česká veřejná správa využít mož-
nost, kterou jí dává Evropská unie v období 2014–2020?

Právě na tyto otázky jsme společně hledali odpovědi na diskuz-
ním semináři 2. června 2015, který pořádala Společnost pro trvale 
udržitelný život ve spolupráci s Romanem Hakenem, členem Evrop-
ského hospodářského a sociálního výboru. Haken ve výboru fungu-
je jako zpravodaj stanoviska Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 
jakožto nástroj politiky soudržnosti pro období 2014–2020 pro míst-
ní rozvoj a rozvoj venkovských, městských a příměstských oblastí.

Své stanovisko k problematice za SMS ČR představil i tajemník 
Tomáš Chmela a přidal se tak k zástupcům z MMR, Asociace kra-
jů ČR, a dalším, kteří vyjádřili podporu dalšímu rozvoji metody 
CLLD, a to nejen v prostředí venkova, ale i právě ve městech. I zde 
by v budoucnosti mohly fungovat místní akční skupiny, coby po-
volané subjekty, které skrze místní partnerství budou jako jediné 
schopny naplnit její podstatu. Jak ale zdůraznil tajemník SMS ČR, 
tuto myšlenku bude možné naplňovat nejspíše z jiných zdrojů, než 
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V Senátu řešili nejčastější problémy 
veřejného zadávání zakázek

V úterý 26. května prezentoval na půdě Senátu 1. místopřed-
seda Sdružení místních samospráv Radim Sršeň nejčastější problé-
my a úskalí zadávání veřejných zakázek. „Usilujeme o transparent-
ní, jednoduchou a nebyrokratickou legislativu,“ řekl.

Z nejdůležitějších bodů vystoupení vybíráme následující body 
k podrobnějšímu rozpracování v běžícím legislativním procesu pří-
pravy nového zákona. Ten krom množství plánovaných změn po-
nese zcela nové pojmenování – zákon o veřejném zadávání.

Hodnocení nabídek
Přestože zákon dává zadavatelům na výběr dvě možná hodno-

tící kritéria (ekonomická výhodnost nabídky a nejnižší nabídková 
cena), zadavatelé se v naprosté většině případů uchylují k výběru 
nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny. O důvodech, proč to-
mu tak je, lze spekulovat, nicméně s velkou pravděpodobností se 
tak děje v reakci na obavy z možného porušení zákona o veřejných 
zakázkách na straně zadavatelů. Totiž příslušná ustanovení záko-
na upravující hodnocení nabídek jsou poměrně složitá, mnohdy 
nesrozumitelná a stalo se téměř pravidlem, že v případě volby eko-
nomické výhodnosti nabídky jako hodnotícího kritéria byl zadava-
teli příslušným orgánem dohledu proces hodnocení vytknut. Ve 
většině zadávacích řízení jsou tak nabídky hodnoceny na základě 
nejnižší nabídkové ceny, což vede k častému „podhodnocení“ 
nabídek bez ohledu na kvalitu nabízeného plnění. Takový postup 
pochopitelně nezřídka popírá naplnění základního účelu zákona 
o veřejných zakázkách, totiž získání co nejlepší kvality plnění za 
co nejvýhodnější cenu.

Proto by nová právní úprava měla obsahovat naprosto precizní 
vymezení hodnotícího kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“, 
definici dílčích kritérií a konkrétní metodiku hodnocení nabídek 
podle uvedeného hodnotícího kritéria tak, aby bylo eliminováno 
riziko nezákonného a neobjektivního postupu zadavatelů. Bylo by 
na místě, aby jedním z dílčích hodnotících kritérií byla pozitivní 
vlastní zkušenost zadavatele s konkrétním dodavatelem.

prodlužování lHůT při úpravě zadávacícH podmínek
Podle § 40 odst. 3 ZVZ provede-li veřejný zadavatel úpravy za-

dávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit 
lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro 
podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě 
takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh 
možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od oka-
mžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti 
o účast nebo pro podání nabídek.

Současná právní úprava neposkytuje zadavatelům dostatečné 
vodítko k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast v zadáva-
cím řízení nebo lhůty pro podání nabídek v závislosti na povaze 
změny zadávacích podmínek. Ostatně mnohdy je sporná i otázka, 
co se vůbec myslí „změnou zadávacích podmínek“, když v konkrét-
ním případě na jedné straně zadavatel ve vztahu k určitému sděle-
ní tvrdil, že šlo o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, 
zatímco dodavatel na straně druhé pokládal totožné sdělení za 
změnu zadávacích podmínek a vytýkal zadavateli neprodloužení 
lhůty. Proto by bylo vhodné stanovení spodní hranice prodloužení 
lhůty a definovat „změnu zadávacích podmínek“.

poskyTování dodaTečnýcH informací
Ust. § 49 odst. 2, 3 ZVZ upravující postup zadavatele při posky-

tování dodatečných informací stanoví mj. zadavateli povinnosti 
jednak zaslat dodatečné informace všem dodavatelům, kteří po-
žádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla za-
dávací dokumentace poskytnuta, a jednak tyto dodatečné infor-
mace uveřejnit na profilu zadavatele.

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 5A

A pro zajímavost uvádíme i dvojici ohlasů z členských obcí SMS ČR

Měli jste někdy dobrý pocit ze semináře?
Hezký zámek uprostřed parku, kvetoucí rododendrony a azal-

ky, milé uvítání známými tvářemi. Tím začal seminář 28. května 
v Bartošovicích. Hlavního tématu „Pozemkové úpravy“ se ujala 
ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Ing. Svatava Ma-
radová, a to byl tedy koncert! Nejen že na paní ředitelku je hezký 
pohled, ale byla radost ji i poslouchat – milé, příjemné a otevřené 
vystupování. Odborná, ale i srozumitelná a výstižná prezentace 
nám objasnila základní problém, a to, že půda je nenahraditelný 
a omezený přírodní zdroj, který musíme chránit. Paní ředitelka je 
odbornice a specialistka, svou práci bere vážně a má i představy, jak 
řešit některé přetrvávající problémy, na které starostové obcí upo-
zornili. Držme jí palce, aby ji vstřícnost a upřímnost vydržela i v dal-
ších letech v její zřejmě ne zrovna jednoduché pozici. Určitě bude-
me mít možnost si ověřit i nabídku pomoci, deklarovanou ze stra-
ny představitelů Pozemkového úřadu v Moravskoslezském kraji.

Co na závěr? Přiznám se, moc se mi na seminář nechtělo, je to 
oblast, se kterou zatím nemám zkušenost. Nabízených školení je 
spousta, jsme z toho i unaveni – tak se vyjadřují všichni kolegové 
starostové a starostky v mém okolí. Všeho je moc, času málo, po-
vinností víc než dost. Tentokrát jsme se shodli: stálo to za to. A při 
odjezdu se objevilo po pár deštivých dnech sluníčko. No řekněte: 
co více si přát? Děkuji a přeji všem, kteří seminář připravili i na něm 
vystupovali, hodně sil do další práce.

Ing. Ludmila Bubeníková, starostka obce Velká Polom 

Seminář byl přínosem, škoda že nebyl dříve!
Seminář určitě byl přínosem a je škoda, že se podobné aktivity 

neujal SPÚ či předtím PF dříve. Oceňuji osobní přítomnost paní 
ústřední ředitelky SPÚ, která podala celkem vyčerpávající informa-
ce a fundovaně odpovídala na dotazy, i dalších odborných pracov-
níků. Sama paní ředitelka naznačila, že některé problémy by bylo 
třeba řešit změnou legislativy, např. nedohledané vlastníky půdy, 
které zastupuje opatrovník, nebo nemohoucnost obcí v případě, 
že sbor zástupců nesouhlasí s návrhy obce a obec zase neschválí 
návrhy sboru zástupců, tvořeného především zemědělci, v jejichž 
zájmu opatření navrhovaná obcí většinou nejsou. Legislativní změ-
nu by vyžadovalo i to, že v případě potřeby realizace protipovod-
ňového opatření (příklad Studénka – Trávníky, snaha postavit pol-
dr) většinový vlastník nedá souhlas, nedá se nic dělat, obec ale zů-
stává v ohrožení. Zde by se mělo uplatnit vyvlastnění ve veřejném 
zájmu, protože je známo, že řada vlastníků půdy tuto skoupila na 
základě informací o chystaných záměrech, dostupných ze zveřej-
něných územních plánů obcí, většinou se spekulativním cílem ne-
bo s cílem dělat potíže. Uvítal jsem také informaci o nové aktivitě 
státu ve věci užívání erozně ohrožených půd a možných postihů 
uživatelů, kteří opakovaně způsobí vodní erozi a škody na jiných 
nemovitostech, a o možnosti vykupovat pozemky státem pro úče-
ly protierozních opatření. Ale toto přichází dost pozdě a prosazo-
vat se bude asi velmi těžko a pomalu.

Ing. Josef Magera, starosta obce Velké Albrechtice



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 203 • 4-6/2015

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 6A
Uvedená duplicita poskytování dodatečných informací předsta-

vuje nadbytečnou administrativní zátěž zadavatele. Do budoucna 
by postačovalo povinné uveřejnění dodatečných informací na pro-
filu zadavatele v zákonné lhůtě, jakožto nástroji přístupném všem 
dodavatelům bez rozdílu.

mimořádně nízká nabídková cena
Ust. § 77 ZVZ upravující mimořádně nízkou nabídkovou cenu 

není určité, bylo by vhodné stanovit spodní procentuální hranici, 
od níž by se nabídková cena považovala za mimořádně nízkou.

proTokol o posouzení kvalifikace
Ust. § 59 odst. 5 ZVZ ukládá zadavatelům povinnost vypraco-

vání protokolu se seznamem dokladů, jimiž dodavatel prokazuje 
kvalifikaci. Uvedená povinnost představuje značnou administrativ-
ní zátěž pro zadavatele, obzvlášť při velkém počtu uchazečů, nad-
to nezbytnost tohoto dokumentu v zadávacím řízení se jeví přinej-
menším jako pochybná. Proto by protokol o posouzení kvalifikace 
ve stávajícím rozsahu již neměl mít v nové právní úpravě místo.

Zdroj: SMS

SMS: Návrh vlády na rušení pošt 
jde proti zájmu veřejnosti

Sdružení místních samospráv ČR nesouhlasí se současnou po-
dobou návrhu nařízení vlády o stanovení minimálního počtu pro-
vozoven pro poskytování základních služeb, který má vláda pro-
jednávat 8. června 2015. 

SMS ČR, jménem více než tisícovky členských obcí už v loňském 
roce hlasitě upozorňovalo na necitlivé změny, které povedou ke 
snižování počtu poštovních úřadů. Z této iniciativy vznikla na po-
čátku roku 2014 petice za záchranu pošt na venkově, kterou bě-
hem několika dnů podepsalo 111 tisíc občanů všech krajů ČR.

„Pokud vláda přijme současný návrh na stanovení minimálního 
počtu poštovních úřadů, vyšle veřejnosti velmi negativní signál. 
Pošta, škola i místní obchod patří k trojúhelníku živé obce. Bez ga-
rance vlády budou pošty na venkově dále stagnovat a Česká poš-
ta může tisícovku tak zvaně nepovinných pošt kdykoliv zrušit,“ ří-
ká místopředseda SMS Radim Sršeň.

„Vláda na jednu stranu uvádí, že menší pošty prodělávají, na 
druhou stranu registrujeme zájem soukromých subjektů, které by 
tyto údajně prodělečné pošty rády provozovaly,“ podotýká Sršeň.

Vláda přitom může v případě zohlednění zásadních připomínek 
samosprávních celků přelomovým způsobem zajistit dlouhodoběj-
ší stabilitu pobočkové sítě České pošty v území, stanovením mini-
málního počtu provozoven na úroveň 3300, tedy zhruba tolik, ko-
lik jich nyní v České republice existuje. Nyní chce vláda tento stav 
snížit na 2100.

„Věřím, že vláda bude reflektovat připomínky stovek obcí za-
členěných do Sdružení místních samospráv a že tímto opatřením 
jednoznačně naplní cíl vlády vtělený do programového prohlášení, 
kterým garantuje záměr zachování dostupnosti poštovních služeb 
na území ČR,“ dodal Radim Sršeň.

Sdružení místních samospráv požaduje po vládě, aby neschvá-
lila aktuální návrh v předloženém znění a přijmula taková opatře-
ní, která budou garantovat povinnost zachovat pobočkovou síť 
České pošty a jejích partnerů v nynější hustotě.

V současnosti na našem území funguje pro veřejnost celkem 
3 314 pošt, z nichž více než stovku provozují partneři České poš-
ty jako franšízu. Oněch zhruba 1 200 pošt, které se ocitají v mno-
žině tak zvaně nepovinných však dlouhodobě čelí nejisté budouc-
nosti. Jedná se zejména o pošty v obcích, kde není dvoustupňová 
základní škola, matrika či obecný stavební úřad. Ačkoliv držitel 
poštovní licence pro poskytování základních služeb (tedy těch, kte-
ré z hlediska veřejného zájmu mají vysokou důležitost) má dle zá-
kona č. 29/2013 Sb. o poštovních službách povinnost plnit poštov-

ní povinnost způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti, 
často se stává, že poštovní pobočky na venkově nejsou náležitě ča-
sově dostupné a v minulosti dokonce docházelo k jejich rušení.

Zdroj: SMS

Za Jurečky se v rezortu zemědělství 
vyměnila skoro třetina zaměstnanců

O 32 na 708 se zvýšil počet zaměstnanců ministerstva zeměděl-
ství během 16měsíčního působení ministra Mariana Jurečky (KDU-
-ČSL). Od února 2014 do letošního května rezort nabral 226 osob, 
zároveň ze své pozice odešlo 194 zaměstnanců. Mezi nimi bylo 
i 60 zaměstnanců Krajských agentur pro zemědělství a venkov, 
kteří byli převedeni pod Státní zemědělský intervenční fond. Vymě-
nila se tak skoro třetina zaměstnanců ministerstva.

Důvodem nabírání lidí je snaha o převedení outsourcovaných 
služeb, zejména právníků a IT specialistů, přímo pod minister-
stvo. V současnosti dá ministerstvo na platy svých zaměstnanců 
o 2,5 milionu korun více než v loňském únoru, kdy ministr Jureč-
ka do funkce nastoupil. V květnu svým zaměstnancům poslalo 
necelých 24,8 milionu korun. Úspory z outsourcingu ale podle re-
zortu činí 204 milionů korun.

Nejčastějšími důvody přesunu zaměstnanců byla převod na jiný 
úřad, ke kterému došlo v 61 případech. Na dohodu propustilo mi-
nisterstvo 56 zaměstnanců. Deset lidí z agentur bylo propuštěno 
pro nadbytečnost.

Od července začne platit služební zákon, který přinese státním 
úředníkům větší ochranu. Jeho cílem má být stabilizace státní sprá-
vy. Před začátkem jeho působení se nyní mění složení některých úřa-
dů a lidé na vedoucích pozicích, mnozí dlouholetí odborníci, odchá-
zejí. Kvůli chystané reorganizaci svého úřadu začali nedávno protes-
tovat zaměstnanci vládní agentury pro sociální začleňování.

Zdroj: ČTK

Státním tajemníkem ministerstva 
zemědělství se stal Jiří Bakalík

Novým státním tajemníkem ministerstva zemědělství se stal Jiří Ba-
kalík. Vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské 
v Brně a po jejím absolvování pracoval jako rostlinolékař v JZD Bystři-
ce pod Hostýnem. Na začátku 90. let působil jako vedoucí střediska 
ZD Brusné. Později zastával funkci vedoucího odboru sociálních věcí, 
školství a kultury Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem. Od roku 
1999 do loňského roku pracoval na Magistrátu v Přerově na pozici ta-
jemníka. Od roku 2014 byl ředitelem personálního odboru minister-
stva zemědělství. Jiří Bakalík je ženatý a má dvě děti. Zdroj: MZe
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MMR poskytuje obcím podporu 
při strategickém plánování a řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo 10. Června ve Velké 
Bystřici u Olomouce konferenci zaměřenou na strategické řízení 
rozvoje obcí. Konference se uskutečnila díky projektu „Podpora 
strategického řízení rozvoje obcí“.

Tématem konference byl přínos koncepčního přístupu k rozvo-
ji obcí a měst, dále pak nové metodické a elektronické nástroje 
podporující strategické řízení v obcích a rovněž i možnosti finan-
cování rozvojových aktivit obcí prostřednictvím evropských fondů 
v novém programovacím období.

„Právě vysoká kvalita strategického řízení ve městě nebo obci 
je jedním ze základních předpokladů zdárného využívání evrop-
ských fondů, protože vytváří tlak na realizaci dobře připravených 
a smysluplných projektů,“ uvedl ředitel odboru regionální politiky 
ministerstva pro místní rozvoj David Koppitz.

Stěžejní část konference pak byla zaměřena na představení no-
vých nástrojů webové aplikace www.obcepro.cz, jejichž prostřed-
nictvím mohou zejména menší obce strategicky nejen plánovat, 
ale i řídit a hodnotit.

Na konferenci vystoupili zástupci měst Uherské Hradiště a Hu-
lína, kteří přednesli své zkušenosti s plánovacím procesem rozvoje 
obce a jeho propojení na další rozvojové dokumenty v obci. Měs-
to Hulín pro své plánování využívá metodiku pro tvorbu programu 
rozvoje obce, kterou připravilo MMR v rámci projektu „Elektronic-
ká metodická pomoc tvorby rozvojových dokumentů obcí“. 

Konference se zúčastnilo více než 150 představitelů obcí a zá-
stupci Místních akčních skupin a mikroregionů z Moravy i z Čech. 
Z reakcí je zřejmé, že podobné akce budou ze strany účastníků 
vždy vyhledávané. Zdroj: MMR

Vláda schválila novou aktualizaci 
Politiky územního rozvoje ČR

Vláda ČR schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje Čes-
ké republiky, kterou pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj v soula-
du se stavebním zákonem a ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, 
jinými ústředními správními úřady a kraji.

„Hlavním důvodem pro pořízení aktualizace byla skutečnost, že 
od schválení dosud platné Politiky územního rozvoje ČR 2008 uběh-
lo již více než 5 let. Bylo tedy nutné reagovat na nové skutečnosti jak 
v rámci územně plánovací činnosti, tak i v rámci činností ministerstev 
a jiných ústředních správních úřadů. Zadání pro aktualizaci stanovila 
vláda již v roce 2013 a to Zprávou o uplatňování Politiky územního 
rozvoje ČR 2008,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Nejvíce jsou aktualizací Politiky územního rozvoje ČR dotčené roz-
vojové záměry dopravní a technické infrastruktury, zejména z důvo-
du zohlednění nových skutečností a dokumentů, např. Strategie re-
gionálního rozvoje ČR 2014–2020, dopravních sektorových strategií 
a nově přijatých dokumentů EU (zejména Územní agenda EU 2020, 
revize transevropské dopravní sítě TEN-T a transevropská energetic-
ká síť TEN-E včetně projektů společného zájmu).

Nově byly zařazeny rozvojové záměry dopravní infrastruktury 
(např. koridor pro rychlostní silnici R48, plochy pro vnitrozemské 
přístavy a veřejné terminály s vazbou na logistická centra) a rozvo-
jové záměry technické infrastruktury (např. koridory pro dvojitá ve-
dení 400kV, zejména ve vazbě na spolehlivost přenosové sousta-
vy, plochy pro podzemní zásobníky plynu, koridory pro nové ply-
novody a dálkovody, z důvodu zajištění energetické bezpečnosti).

Některé rozvojové záměry byly vypuštěny z důvodu jejich reali-
zace (např. plynovod Gazela), nebo z důvodu, že jejich význam byl 
vyhodnocen pouze jako krajský, nikoliv celorepublikový, nebo od 
jejich záměru bylo upuštěno.

Doposud platná Politika územního rozvoje České republiky 2008 
přestává v měněných částech platit a začíná platit Politika územního 
rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1. Zdroj: MMR

Novela zákona o podpoře regionálního 
rozvoje prošla prvním čtením 

Návrh zákona, kterým se mění zákon o podpoře regionální-
ho rozvoje, a některé další zákony, byl v prvním čtení projednán 
poslaneckou sněmovnou. Návrh upravuje přípravu a aplikaci ce-
lostátních i regionálních dokumentů strategické povahy zamě-
řených na podporu regionálního rozvoje a dále obsahuje způ-
sob přípravy, realizace a koordinace politiky hospodářské, soci-
ální a územní soudržnosti Evropské unie v podmínkách České 
republiky.

„V oblasti podpory regionálního rozvoje navrhujeme podrob-
něji upravit postupy při přípravě a aktualizaci strategie regionální-
ho rozvoje České republiky a obdobných strategických dokumen-
tů vytvářených na úrovni krajů,“ řekla ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová.

V návaznosti na to bylo třeba upřesnit úlohy, rozsah a způsob 
spolupráce ústředních a územních správních úřadů a dalších regi-
onálních aktérů. Návrh z tohoto pohledu aktualizuje dosavadní 
právní úpravu, která byla koncipována podle podmínek platných 
k roku 2000.

Návrh reaguje na potřebu posílení koordinační role Ministerstva 
pro místní rozvoj ve vztahu k politice hospodářské, sociální a územ-
ní soudržnosti. Tento krok je nezbytný pro zabezpečování závazků 
ve vztahu k Evropské unii, který vyplývá České republice z Dohody 
o partnerství pro programové období 2014–2020. 

Návrh také přizpůsobuje dosavadní úpravu Evropského sesku-
pení pro územní spolupráci nové právní úpravě přijaté na úrovni 
Evropské unie. Zdroj: MMR

MMR má státní tajemnici

Státní tajemnicí Ministerstva pro místní rozvoj byla jmenována 
dosavadní vrchní ředitelka sekce řízení úřadu Zdeňka Pikešová. 
„Byla jmenována na základě úspěšného pohovoru v rámci výběro-
vého řízení. Má řadu zkušeností nejen z Ministerstva pro místní 
rozvoj, ale i z předchozího působení na jiných ministerstvech, kde 
zastávala vedoucí funkce. Děkuji jí za dosavadní spolupráci a vě-
řím, že úkoly, které má před sebou, zvládne,“ uvedla ministryně 
pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Pozice státního tajemníka je nejvyšším úřednickým postem na 
každém ministerstvu. Státní tajemník řídí činnosti týkající se orga-
nizačních věcí státní služby a spravuje služební vztahy, včetně od-
měňování. Dále jsou mu také svěřeny úkoly související s pracovně-
právními vztahy v daném úřadu. Zdroj: MMR 
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Díky rostoucímu zájmu o biopotraviny 
se zvýšil celkový obrat s nimi 
trhu na 2,7 miliardy korun

Čechům podle Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR, kterou vy-
pracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací, chutnají bio-
potraviny stále více. Lidé za ně v roce 2013 utratili téměř 2 miliar-
dy korun, což představuje nárůst o 9,5 % v porovnání s rokem 
2012. Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává na necelých 
200 korunách. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin 
a nápojů zůstává nízký, na úrovni 0,71 %.

„Už třetí rok za sebou zaznamenáváme oživení na trhu s bio-
potravinami. Růst jejich spotřeby souvisí se sílícím zájmem o tzv. 
faremní produkty, které jsou často v biokvalitě. Přispívá k tomu 
i trend farmářských trhů, systém bedýnek nebo farmářské prodej-
ny ve velkých městech. Také ministerstvo zemědělství napomáhá 
propagaci biopotravin svými marketingovými aktivitami jakými 
jsou projekty Poznej svého farmáře, Farmářské slavnosti nebo Mě-
síc biopotravin a ekologického zemědělství, kterým je již tradičně 
vyhlašován měsíc září,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Podpora spotřeby domácích biopotravin je podle ministra navíc 
jedním z hlavních úkolů nadcházejícího „Akčního plánu ČR pro 
rozvoj ekologického zemědělství do roku 2020“, který by měl být 
schválen koncem roku 2015.

„K rozvoji ekologického zemědělství a výroby biopotravin při-
spěje v letošním roce i pokračující podpora státu ve formě dotací 
na ekologicky obhospodařované plochy a zejména pak zvýhodně-
ní pro výrobce biopotravin v rámci nového Programu rozvoje ven-
kova na období let 2015–2020,“ doplnil ministr Jurečka.

V roce 2013 dosáhl obrat trhu s biopotravinami téměř 2,7 mili-
ardy korun. Z toho spotřeba potravin ekologického zemědělství v ČR 
činila 1,95 miliard korun a vývoz vzrostl přibližně na 774 milionů ko-
run. Z celkové spotřeby obrat v maloobchodě činil 1 745 mil. korun, 
ve veřejném stravování 28 milionů (v roce 2012 to bylo 20 mil. ko-
run) a obrat přímého prodeje dosáhl 172 milionů korun.

Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v maloobchod-
ních řetězcích, a to 63,9 % za 1,24 miliardy korun. Následují pro-
dejny zdravé výživy a biopotravin (16,6 %). Nárůst o téměř 9 % 
zaznamenal podíl přímého prodeje. Pokud jde o kategorie potra-
vin, největší objem prodejů zaznamenaly „Ostatní zpracované po-
traviny“ (33% podíl, přičemž 30 % tvoří hotové pokrmy typu dět-
ských výživ). Na druhém místě je kategorie „Mléko a mléčné vý-
robky“ (18,2 %), pak „Ovoce a zelenina“ (16,1 %, zahrnující 
ovocné a zeleninové šťávy).

Vývoz biopotravin směřoval z ČR převážně do zemí EU (95 %). 
Největší objem biopotravin (200 milionů korun) byl vyvezen do ostat-
ních zemí EU nesousedících s ČR a dále pak do Rakouska (167 mili-
onů korun) a Německa (146 milionů korun). Zdroj: MZe

Obce již čtvrtý rok po sobě 
skončily v plusu, v roce 2014 
ušetřily 7 miliard korun

Dluh obcí je nejnižší za posledních pět let. Objem dotací obcím 
z fondů EU se meziročně téměř zdvojnásobil, přičemž dotace z ná-
rodních zdrojů se naopak o 40 % propadly.

Ekonomická kondice se zlepšila u 21 % obcí, naopak 22 % ob-
cí si pohoršilo. Vyplývá to z hodnocení iRating, kterým společnost 
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. hodnotí ekonomický stav obcí. 
Letos dosáhlo nejvyššího ratingového stupně A celkem 421 obcí, 
což je nejvíce za poslední čtyři roky.

Vcelku dobře si v hospodaření vedlo 33 % obcí, naopak 14 % 
obcí získalo nízký iRating. „V roce 2014 si obce polepšily v mnoha 
sledovaných parametrech. Podařilo se jim snížit dluh, udržet pře-

bytek rozpočtu a zvýšit kapitálové výdaje, přičemž i nadále sníži-
ly prodej majetku,“ říká Pavel Finger, člen představenstva CRIF – 
Czech Credit Bureau.

zvýšení příjmů obecnícH rozpočTů
Všem kategoriím obcí se i nadále zvedají příjmy, především dí-

ky daňovým příjmům, které představují 60 % celkových příjmů ob-
cí. K růstu však tentokrát výrazně přispěly i investiční dotace, kte-
ré vykázaly nejvyšší dynamiku (+ 20 %). Celkové dotace vzrostly 
o 11 %, zejména díky růstu investičních dotací. Na celkových pří-
jmech obcí se pak dotace podílely 22 %. „Investiční dotace obcí 
podpořily poměrně rychlý růst jejich kapitálových výdajů,“ konsta-
tuje Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

Hospodaření obcí je v plusu: již počTvrTé v řadě
Přebytek obecních rozpočtů meziročně sice klesl na 7 miliard, 

přesto je od roku 2009 druhým nejvyšším. Kladné saldo vykázalo 
73 % obcí, přičemž nejvyšší přebytek rozpočtu na obyvatele do-
sáhly nejmenší obce (v průměru 2 955 Kč). „Fakt, že města a ob-
ce dobře hospodaří, potvrdil na XIV. sněmu SMO ministr financí. 
Rovněž slíbil, že se podívá na to, zda státní rozpočet unese zvýše-
ní příjmů měst a obcí. Mnoho činností, které obce vykonávají 
v rámci přenesené působnosti, totiž platí ze svého, například na 
veřejné opatrovnictví samosprávy ročně doplácí zhruba miliardu 
korun. Mělo by se to změnit a také by se měl zavést výkonový mo-
del financování veřejné správy,“ doplnil k problematice hospoda-
ření obcí předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

dluH obcí se snížil, zásluHou osTravy
Dluh obcí se v roce 2014 snížil o 2,9 miliardy korun na 54,9 mi-

liard korun, což je nejnižší úroveň za posledních pět let. Zásluhu 
na tomto snížení má zejména město Ostrava, jejíž dluh se snížil 
o 2,8 miliardy korun. Dluh měla polovina obcí, stejně jako v roce 
2013. Nejvíce zadlužené jsou největší obce – v této kategorii má 
dluh 93 % z nich. V průměru dluží každá obec v této kategorii 
153,6 milionu korun.

objem doTací obcím z fondů eu 
se meziročně podsTaTně zvýšil

U obcí letos poprvé evropské dotace převýšily objem dotací 
z národních zdrojů. V roce 2014 se objem dotací z evropských 
fondů téměř zdvojnásobil na 30 miliard korun z 15,2 miliardy ko-
run v roce 2013. V období 2008–2014 získaly obce (bez Prahy) 
86,5 miliardy korun, což představuje 17 % objemu, který ČR do-
stala. Alespoň jednu dotaci z evropských fondů obdrželo 92 % 
obcí. V přepočtu na obyvatele dosáhly nejmenší obce dotace ve 
výši 5 519 Kč na obyvatele; velké obce pak dostaly více než dvoj-
násobek této částky.

Zdroj: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6694242

Rozložení stupňů iRating:

Údaje o obcích nezahrnují hlavní město Prahu,
která zároveň tvoří samostatný kraj.
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iRating
iRating zahrnuje komplexní hodnocení ekonomického stavu 

jednotlivých obcí. U každé obce se vyhodnocuje 20 finančních 
a 7 nefinančních ukazatelů. Nejvýznamnějšími z nich jsou za-
dluženost a saldo rozpočtu. Patří sem i výše dluhové služby, kte-
rá vypovídá o schopnosti obce splácet bankovní úvěry řádně po-
dle splátkového kalendáře, nebo likvidita. Nefinanční ukazate-
le se týkají například základních informací o vybavenosti či 
infrastruktuře obce nebo věkové skladby jejího obyvatelstva.

Výsledkem hodnocení je jeden ze sedmi ratingových stupňů: 

Kategorie Míra rizika
A bez rizika
B+ téměř bez rizika
B velmi nízké riziko
B− nízké riziko
C+ stření riziko
C vyšší riziko
C− vysoké riziko

Plnění rozpočtů ke konci května 2015

Ke konci května 2015 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 
482,8 mld. Kč, celkové výdaje pak 504,9 mld. Kč a schodek hospo-
daření státního rozpočtu skončil ve výši 22,1 mld. Kč (na konci květ-
na 2014 vykázán schodek ve výši 9,5 mld. Kč). Pokud porovnáme 
celkové příjmy státního rozpočtu za leden až květen roku 2015 se 
stejným obdobím roku 2014, vychází zvýšení o 6,5 mld. Kč. Mezi-
roční srovnání je stále ovlivněno nižším inkasem spotřebních daní 

z důvodu předzásobení tabákovými výrobky a zadrženými odpočty 
DPH, které uměle navýšily inkaso na začátku roku 2014. Výdajová 
stránka vzrostla ke konci května roku 2015 o 19,1 mld. Kč, tedy 
o 3,9 % oproti stejnému období roku 2014.

celosTáTní daňové příjmy
Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziroč-

ně poklesly o 15,07 mld. Kč, tj. o 5 %. Hlavním zdrojem tohoto po-
klesu bylo nižší inkaso spotřební daně z tabákových výrobků a DPH.

Celostátní inkaso DPH bylo ke konci května 2015 ve výši 125,94 
mld. Kč a meziročně pokleslo o 10,04 mld. Kč, tj. o 7,4 %, což je 
způsobeno vysokou skutečností roku 2014, kdy nedošlo k vyplá-
cení nadměrných odpočtů. V období od března do května 2015 
inkaso DPH vykazuje pozitivní trend. V samotném březnu to bylo 
o 2,0 mld. Kč, v dubnu o 1,0 mld. Kč a v květnu také o 1,0 mld. 
Kč. Na meziroční pokles inkasa působí i výrazný pokles cen pohon-
ných hmot z počátku roku 2015 a zavedení druhé snížené sazby 
DPH ve výši 10 %.

U daní z příjmu fyzických osob došlo k celostátnímu inkasu 
ve výši 50,03 mld. Kč, což znamená oproti lednu až dubnu roku 
2014 pokles o 1,99 mld. Kč. Tento ukazatel souvisí se zvýšením 
slevy na druhé a třetí dítě, s obnovením slevy u pracujících důchod-
ců a se zúčtováním záloh na základě daňových přiznání. 

Celostátní inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 
první čtyři měsíce roku 33,62 mld. Kč. To představovalo meziroční 
růst o 2,24 mld. Kč. 

Tabulka: Porovnání celostátního inkasa sdílených daní za 
I – V. 2014 a 2015 (v mld. Kč)

v mld. Kč I – IV. 2014 I – IV. 2015 2015/2014
Daň z přidané hodnoty 135,97 125,94 92,6

Daň z příjmů 
právnických osob

31,38 33,62 107,1

Daň z příjmů fyzických 
osob

52,02 50,03 96,2

 – vybírané srážkou 5,96 6,12 102,8

 – závislá činnost 50,38 50,52 100,3

 – z přiznání – 4,31 – 6,61 153,2

Daň z nemovitosti 5,14 5,55 107,9

Ostatní nesdílené daně 
(spotřební, majetkové)

76,39 70,68 92,52

Daňové příjmy 
celostátně celkem

300,9 285,83 94,99

výdaje
Celkové výdaje dosáhly v lednu až květnu 504,9 mld. Kč, což 

znamená nárůst o 19,14 mld. Kč, tj. o 3,9 % nad úrovní stejné-
ho období roku 2014. Největší vliv na meziroční růst výdajů měly 
kapitálové výdaje (o 13,6 mld. Kč), vyšší neinvestiční transfery roz-
počtům územní úrovně (o 4,9 mld. Kč – zejména vliv transferů na 
základě zákona o sociálních službách a výdajů na platy učitelů), 
vyšší neinvestiční transfery Státnímu zemědělskému intervenční-
mu fondu (o 3,9 mld. Kč) či vyšší sociální dávky (o 3,2 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrov-
ně dosáhly 56,3 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převo-
dy prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve 
výši 44,0 mld. Kč. Šlo o 3 zálohy regionálnímu školství na první po-
loletí roku ve výši 41,9 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to 
bylo 39,3 mld. Kč) a 2 čtvrtletní zálohy soukromému školství ve vý-
ši 2,1 mld. Kč (ve stejném období roku 2014 to bylo 2,0 mld. Kč).

Zdroj: SMOČR na základě údajů z MF
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• Nejvyšší stupeň iRatingu dosáhlo 7 % obcí, nejvíce v posledních 
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Celkové příjmy 
 21 899 Kč 

(+ 1 089 Kč) 

Saldo rozpočtu 
     760 Kč 

(- 649 Kč) 

Celkové výdaje 
 21 139 Kč 

(+1 738 Kč) 

Daňové příjmy 
 13 479 Kč 

(+ 643 Kč) 

Běžné výdaje 
 14 219 Kč 

(+450 Kč) 

Kapitálové příjmy 
     645 Kč 

(-145 Kč) 

Kapitálové výdaje 
 6 920 Kč 

(+1 288 Kč) 

Ostatní příjmy 
 7 775 Kč 

(+590 Kč) 

Zadluženost 
 5 924 Kč 

(-311 Kč) 

Jak se za rok změnila česká obec?  
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Vybrané ukazatele „průměrné“ obce v přepočtu na obyvatele 



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 203 • 4-6/2015

MPSV představilo analýzu: 
Počet sociálně vyloučených lokalit 
se za deset let zdvojnásobil

V ČR přibylo sociálně vyloučených lokalit i lidí, kteří v nich žijí. 
Může jít až o 115 tisíc lidí soustředěných v celkem 606 lokalitách. 
Vyplývá to z Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro 
MPSV zpracovala společnost GAC spol. s r.o. Tato čísla dokládají, 
že sociální vyloučení a chudoba jsou jedním z klíčových problémů 
české společnosti. 

„Výstupy analýzy budou mimo jiné použity pro efektivní a smy-
sluplné čerpání peněz z Operačního programu Zaměstnanost, je-
hož je MPSV řídicím orgánem,“ uvedla ministryně práce Michaela 
Marksová. Zdroj: MPSV

Titul Obec přátelská rodině 2014 
náleží osmi obcím a městům

Již sedmým rokem soutěžily obce, města 
i městské části z celé České republiky o titul 
Obec přátelská rodině a finanční dotaci na ak-
tivity, které podpoří rodiny. Ocenění a šeky 
s peněžní dotací předala vítězům ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

„Podpora rodin je jednou z mých priorit. Jsem ráda, že se kaž-
dý rok rozšiřují počty starostů a zastupitelů, kteří při práci pro obec 
myslí také na zlepšení života rodin,“ uvedla ministryně Marksová.

Letošního ročníku soutěže se účastnilo 16 obcí, které byly roz-
děleny podle počtu obyvatel do pěti kategorií.

Vítězi za rok 2014 jsou:
Ledčice, Věžnice, Městys Lysice, Kouřim, Třebíč,
Jablonec nad Nisou, Olomouc, Děčín

Mezi vítězné obce bude rozděleno šest milionů korun ve formě 
neinvestičních dotací. Částka bude rozdělena na základě dotační 
žádosti a podle velikostních kategorií.

Z pohledu rodinné politiky patří obce k nejdůležitějším aktérům, 
neboť až na úrovni obcí je možné poznat důkladně potřeby rodin. 
Místní představitelé mají přehled o specifických místních podmín-
kách a disponují širokou škálou kompetencí, které jim umožňují 
realizovat řadu prorodinných opatření. Opatření by přitom měla 
klást důraz na vícegenerační pojetí rodiny a zahrnovat tak nejen 
potřeby dětí a rodičů, ale také prarodičů.

Vítězové předchozích ročníků peníze využili například na podporu 
příměstských prázdninových táborů, dovybavení dětských hřišť, zajiš-
tění seminářů o rodičovství a výchově dětí, založení dětských koutků, 
organizovaní akcí podporujících mezigenerační solidaritu apod.

Soutěž vyhlásilo MPSV a Stálá komise pro rodinu, rovné příle-
žitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských cen-
ter a Svazem měst a obcí ČR. Seznam letošních vítězů a více in-
formací o soutěži najdete na webových stránkách MPSV http://
www.mpsv.cz/cs/14475. Zdroj: MPSV

Známe vítěze soutěže 
Úřad roku „Půl na půl“

4. června 2015 byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Úřad 
roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem v roce 2015. 
Šlo o devátý ročník akce, kterou už tradičně pořádá Ministerstvo 
vnitra ve spolupráci s partnerskými organizacemi Alternativa 50+, 
Fórum 50 % a Gender Consulting. V soutěži se hodnotí obce 
a úřady, které nejlépe splňují požadavky rovných příležitostí pro 
muže a ženy nebo vycházejí vstříc znevýhodněným skupinám oby-
vatel. Letos odborná porota ocenila dvanáct nejlepších ve čtyřech 
kategoriích. Celkem se do soutěže přihlásilo 64 úřadů.
Vítězové:

Krajské úřady:
1. Krajský úřad Kraje Vysočina
2. Krajský úřad Jihomoravského kraje
3. Krajský úřad Zlínského kraje

Obce III. Typu:
1. Úřad městské části Praha 18 
2. Magistrát města Mostu 
3. Městský úřad Prachatice

Obce II. Typu:
1. Městský úřad Jílové u Prahy 
2. Městský úřad Benešov nad Ploučnicí 
3. Městský úřad Bor

Obce I. Typu:
1. obec Kamýk nad Vltavou 
2. obec Otice
3. město Kunovice Zdroj: MV

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  3 0A

http://www.mpsv.cz/cs/14475
http://www.mpsv.cz/cs/14475
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Začíná druhý ročník projektu 
„Poznej svého farmáře“. 
Letos na třinácti farmách

Jedinečnou příležitost seznámit se s výrobci kvalitních potravin 
ve svém okolí budou mít letos lidé, kteří navštíví malé rodinné far-
my zapojené do projektu Ministerstva zemědělství „Poznej svého 
farmáře“. Loni se ho zúčastnilo pět z nich. Akce se setkala s velkým 
ohlasem jak u farmářů, tak u veřejnosti. Proto letos ministerstvo roz-
šířilo počet míst na třináct. První akce se konala u výrobce marme-
lád, moštů a destilátů v biokvalitě, v Zámeckých sadech v Chrám-
cích v Pardubickém kraji.

Propagace malých farem, zdravého životního stylu a možnost 
poznat, jaké kvalitní regionální potraviny vznikají ve všech krajích 
České republiky, to jsou cíle projektu „Poznej svého farmáře“.

„Malá hospodářství často produkují vysoce kvalitní potraviny, 
dokáží je nabídnout za příznivější ceny než třeba tradiční obchody, 
ale už se jim nedostává peněz ani času na vlastní propagaci. Právě 
proto jsme v minulém roce nastartovali sérii akcí Poznej svého far-
máře a po loňském úspěchu v ní pokračujeme i letos,“ řekl minis-
tr zemědělství Marian Jurečka.

Akce jsou zaměřeny na rodiny s dětmi, ale také na milovníky 
kvalitních tuzemských potravin, kteří si mohou prohlédnout jed-
notlivá hospodářství a ochutnat i zakoupit výrobky přímo od far-
mářů.

„Návštěvou takové akce získají lidé možnost pravidelného ná-
kupu osvědčených a čerstvých produktů v blízkosti svého bydliště. 
Zemědělci pak díky podobným projektům mají zajištěný odbyt své-
ho zboží a najdou si nové zákazníky,“ uvedl ministr Jurečka.

Součástí programu na rodinných farmách je také ochutnávka vý-
robků oceněných značkou Regionální potravina, hudební vystoupe-
ní, dětský koutek nebo tvůrčí dílny pro rodiny. Vstup na všechny far-
my je zdarma.

Termíny a místa akcí „Poznej svého farmáře“ najdete v tabulce:
Zdroj: MZe

Soutěž Urbanistický projekt 
roku přinese nové náměty

Dobrá územní regulace je základ pro udržitelný rozvoj území 
i pro úspěšnou tvorbu veřejného prostoru. Pod tímto heslem byla 
po dohodě mezi Ministerstvem pro místní rozvoj, Nadací pro roz-
voj architektury a stavitelství, Asociací pro urbanismus a územní 
plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a tech-
niků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů vy-
hlášena soutěž „Urbanistický projekt roku 2015“.

„Soutěž je určena pro urbanistické projekty připravované pro 
území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektan-
ta a zadavatele dokumentace. Soutěž má povzbudit zadavatele 
i zpracovatele urbanistických koncepcí, umožnit veřejnou prezen-
taci jejich tvorby, ocenit společné úsilí zástupců samospráv, pořizo-
vatelů a projektantů, a ukázat inspirativní příklady,“ uvedla minis-
tryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Cílem soutěže Urbanistický projekt roku je přivést pozornost 
k tématu urbanismu a územního plánování, které jsou nástrojem 
pro vytváření funkčních a krásných měst a obcí a pro jejich hospo-
dárné uspořádání s ohledem na potřeby jejich obyvatel i návštěv-
níků. Do soutěže mohou být přihlášeny územně plánovací doku-
mentace krajů a obcí, územní studie, studie investorů zpracované 
jako podklad pro změny územních plánů, nebo stavební projekty 
v úrovni územního řízení, řešící ucelený urbanistický prostor nebo 
navrhující řešení veřejného prostranství.

Soutěž je i letos vypsána v návaznosti na 23. ročník celostátní 
přehlídky Stavba roku 2015, které udělila záštitu ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová. Soutěž také navazuje na Urbanistic-
ký projekt roku 2014, ve kterém získala nejvyšší ocenění územní 
studie Malý Labský náhon v Hradci Králové. Nominaci na titul a ce-
nu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství získala v roce 2014 
Urbanistická studie Nádraží Smíchov.

Kompletní soutěžní podmínky i přihlášky do soutěže pro rok 
2015 jsou ke stažení na www.stavbaroku2015.cz. Termín ode-
vzdání návrhů je 30. 6. 2015. Zdroj: MMR

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  3 1A

SEZNAM FAREM DLE TERMÍNU AKCE „POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE“
ÚSTECKÝ KRAJ  
Zámecké sady Chrámce Chrámce 14, 434 01 okr. Most 30. 5. 2015
PARDUBICKÝ KRAJ  
Statek Bulvových Makov 34, 570 01 Litomyšl 20. 6. 2015
OLOMOUCKÝ KRAJ  
Kozí farma Rozinka Příční ulice 147, 798 16 Čelechovice na Hané 27. 6. 2015
JIHOČESKÝ KRAJ  
Mlsná ovečka Újezdská 636, 373 12 Borovany 4. 7. 2015
KRAJ VYSOČINA  
Radmil Husák Javorek 39, 592 03 Sněžné 11. 7. 2015
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Sýrárna U veselé kozy Partyzánská 581, 793 12 Horní Benešov 18. 7. 2015
JIHOMORAVSKÝ KRAJ  
AZV Višňové 298, 671 38 okr. Znojmo 1. 8. 2015
KARLOVARSKÝ KRAJ  
Farma Žalmanov Stružná 72, 364 71 Bochov 15. 8. 2015
ZLÍNSKÝ KRAJ  
Farma pod Hvězdou Kotojedy, 767 01 Kroměříž 15. 8. 2015
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ  
Ekofarma MP Rampuše 5, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 22. 8. 2015
LIBERECKÝ KRAJ  
Kozí farma Vysoká Vysoká 6, 463 31 Chrastava 29. 8. 2015
STŘEDOČESKÝ KRAJ  
BulKo Dobřichov 142, 289 11 Dobřichov 5. 9. 2015
PLZEŇSKÝ KRAJ  
Ekofarma Šumava Stará Lhota 15, 340 22 Nýrsko 12. 9. 2015

http://www.stavbaroku2015.cz
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Více než tisíc návštěvníků zavítalo 9. května na slavnostní zahá-
jení 7. ročníku národní putovní výstavy „Má vlast cestami proměn.“

Úderem 11. hodiny a za zvuku fanfár zahájil prezident Asocia-
ce Entente Florale CZ – Souznění Karel Drhovský spolu s ředitelkou 
AEF Drahomírou Kolmanovou a ředitelem Národní kulturní památ-
ky Vyšehrad Františkem Stádníkem nový již 7. ročník putovní vý-
stavy „Má vlast cestami proměn“. Zcela zaplněné královské Akro-
poli se v celé své kráse představilo 99 zvelebených míst ze všech 
koutů naší vlasti. Na 33 výstavních stojanech tak mohli návštěvní-
ci poprvé spatřit PROMĚNY roku 2015. 

Pod dohledem prof. Jana Pirka proběhlo setkání kamenných srd-
cí jedenácti zúčastněných krajů. Zástupci krajů, které byly hlavními 
partnery projektu v minulých letech – Jihočeského, Hlavního města 
Prahy, Plzeňského a Ústeckého „svá“ srdce přivezli s sebou. Předsta-
vitelé nových partnerských krajů – Karlovarského, Královéhradecké-
ho, Libereckého, Moravskoslezského, Olomouckého, Pardubického, 
Středočeského a Zlínského přijali symbolické kamenné srdce svého 
kraje z rukou známého kardiochirurga Jana Pirka. Jihomoraváci se 
srdíčkem nepřijeli a Jihočeské se ztratilo, ale věříme, že ne napořád. 
Poté jsme se dozvěděli výsledky internetového hlasování o NEJkrás-
nější proměnu roku 2014. Oprávněným vítězem s nejvyšším počtem 
hlasů se stala proměna zámku v Kuníně, „stříbro“ si odnesl Manský 
dvůr z Dolního Žandova a „bronz“ patří zrekonstruovanému koste-
lu Nanebevzetí Panny Marie v obci Bartošovice-Neratov. V jedno-
denním hlasování při loňském zahájení výstavy zvítězila proměny fa-
ry v obci Myslív na Plzeňsku následována synagogou v Hartmanicích 
a proměnou sousoší v Olovicích v Královéhradeckém kraji. Slavnost-
ní akt předávání diplomů doprovodila píseň Z. Svěráka a J. Uhlíře 
„Chválím tě země má“ v podání skvělého dětského sboru Mendy.

Putování nových proměn požehnal děkan Královské kolegiátní 
kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Tomáš Holub. Poctu stro-
mům pronesl známý botanik Václav Větvička. Poté se stovky ná-

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 2A

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN – sedmý ročník putovní
výstavy se přesouvá z Vyšehradu do krajů

vštěvníků za hezkého jarního počasí 
vydaly ke stánkům jednotlivých krajů, 
kde pro ně byly připraveny zajímavé 
prezentace a mnohdy i ochutnávky krajových specialit. Po chut-
ných koláčích i domácích uzeninách či zavařeninách se „jen zaprá-
šilo“. Každý jednotlivý kraj se zde právem pochlubil tím nejlepším. 
Rodiny s dětmi si odnášely zajímavé tipy na výlety a zjišťovaly, jak 
dobře znají svou vlast. 

Během celého dne měli návštěvníci možnost navštívit přes 
30 stánků s výrobky, které právem nesou regionální značky kvali-
ty. Mohli tak nejen ochutnat skvělé české a moravské pochoutky 
a nápoje, ale také obdivovat krásu keramiky, textilních výrobků 
nebo bižuterie se zaručeným původem v našich regionech, a do-
konce si sami vyzkoušet třeba výrobu ručního papíru, navlékání 
skleněných perliček, plstění vlny nebo výrobu mýdla.

Na celodenní akci se nenudily ani děti. Bohatý program byl ve 
znamení her s tematikou Vyšehradu a Mé vlasti a tvořivé ratoles-
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ti si mohly vyrobit např. vlastní tričko, či přáníčko ke Dni matek. 
Ty nejšikovnější si odnesly i hezké ceny. Zájemcům o historii se na-
skytla jedinečná možnost si zdarma a s kvalifikovanými průvodci 
prohlédnout vyšehradské památky. Výjimečně pro tuto zvláštní 
příležitost byl od 14.30 do 16.30 otevřen Slavín.

Odpoledne bylo ve znamení zábavy a odpočinku. Ve 14 hodin 
„rozehnal“ mraky nad Vyšehradem svými nestárnoucími písněmi 
Spirituál kvintet. Zaplněné hlediště si zpívalo s kapelou, která letos 
oslaví neuvěřitelných 55 let od svého vzniku. Po 15. hodině na scé-
nu nastoupili studenti Konzervatoře Jana Deyla s programem sesta-
veným výhradně z písní Karla Kryla, ve třech se k nim připojil i vy-
šehradský patriot Daniel Landa. Kulturní program vyvrcholil v bazi-
lice sv. Petra a Pavla, kde od 17 hodin zazněly duchovní skladby 
v podání sborů Canto Carso a RadHost. Po koncertu se oba sbory 
odebraly ke hrobu Bedřicha Smetany, kde přednesly Smetanův 
Slavnostní sbor a českou hymnu. V 18 hodin si všichni tvůrci i příz-
nivci projektu „Má vlast cestami proměn“ symbolicky přiťukli sklen-
kou vzácného vyšehradského vína a popřáli tak výstavě hodně zda-
ru na jejím putování v roce 2015.

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 3A
Výstavu si můžete prohlédnout na Vyšehradě v parku na Krá-

lovské a knížecí akropoli do 15. června. Poté bude rozdělena do 
jednotlivých kolekcí a vydá se na svou celoroční pouť po celé naší 
zemi. Letos poprvé je po dobu setrvání výstavy na Vyšehradě při-
praven i doprovodný odborný program zaměřený na urbanismus, 
krajinářství a zahradní architekturu. Výstava ročníkových prací stu-
dentů Fakulty architektury ČVUT Praha byla zahájena spolu s vý-
stavou Má vlast cestami proměn. 

Přijďte se i vy podívat a inspirovat se krásnými proměnami zdán-
livě neznámých koutů naší české a moravské země a … budete-li 
mít štěstí, setkáte se zde, tak jako my, s bájnou kněžnou Libuší a je-
jí družinou. A i když neuvidíte Libuši, přesvědčíte se, že v Čechách, 
na Moravě i ve Slezsku se díky lidem, jimž není lhostejný osud pro-
středí, v němž žijeme a které předáme dalším generacím, dějí pro-
měny někdy až zázračné. Zdroj: AEF

O regionální značky je zájem.
Může se jimi pyšnit přes 30 nových 
nositelů ze 4 regionů

Nezávislé certifikační komise v Krušnohoří, Jeseníkách, Toula-
vě a Českém středohoří schválily přes 30 žádostí od výrobců a po-
skytovatelů služeb, kteří se rozhodli rozšířit rodinu regionálních 
značek.

„Noví držitelé značky museli splnit důležitá kritéria, mezi které 
patří vazba na region, ale také kvalita produktu či služby a šetrnost 
k životnímu prostředí,“ uvedla Kateřina Čadilová z Asociace regio-
nálních značek, která sdružuje skoro 1000 výrobců a poskytovate-
lů služeb z 24 regionů ČR. Regionální značky se rozrostly také o no-
vý region – v Českém Středohoří se letos udělovaly poprvé.

Smyslem regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony 
a jejich aktivní obyvatele, kteří svou podnikavostí utváří ducha 
místního kraje. Každý region v České republice má svůj vlastní 
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Součástí sobotního programu byla i odborná konference, na níž 
byl mimo jiné prezentován český systém regionálního značení, kte-
rý byl inspirací pro zavedení certifikace kvalitních místních produk-
tů v obou pobaltských zemích.

Vyústěním projektu bude zavedení regionální značky VIdzeme 
Groz (Vidzemský košík) pro lotyšský region Vidzeme a cílená pod-
pora místních výrobců ve dvou regionech v Litvě. Zdroj: ARZ

Regionální značky se představily
na Garden food festivalu
dobrého jídla a pití v Olomouci

27 držitelů regionálních značek HANÁ regionální produkt® 
a JESENÍKY originální produkt® potěšilo přes 10 tisíc lidí, kteří se 
sjeli na první ročník festivalu dobrého jídla a pití Garden food fes-
tival v Olomouci. 

„Jsme nadšení z tak velké účasti z řad návštěvníků i lokálních 
výrobců a producentů“ říká Kateřina Čadilová z Asociace regionál-
ních značek. „V oblasti potravinářství se poptávka po regionálních 
produktech rok od roku zvyšuje. Lidé chtějí stále více vědět, co 
vlastně mají na talíři a lokální potraviny mají v tomto ohledu vel-
kou konkurenční výhodu,“ dodává.

Garden food festival proběhl o slunečném víkendu 16. – 17. květ-
na ve Smetanových sadech. Kromě výrobců a producentů, kteří pa-
tří do rodiny regionálních značek, se zde představily i další lokální 
podniky, které se věnují tradiční i moderní gastronomii. Tváří festiva-
lu se stali přední čeští šéfkuchaři, mezi kterými nechyběl Zdeněk Po-
hlreich nebo Roman Paulus. V široké nabídce regionálních potravin 
nechyběly sýry, mošty, čokoládové pralinky, sirupy, pečivo nebo např. 
hned několik druhů piv z lokálních pivovarů.

Asociace regionálních značek sdružuje skoro 1000 výrobců a po-
skytovatelů služeb z 24 regionů ČR. „Každý z nositelů značky mu-
sí splňovat kritéria pro její udělení, která posuzuje certifikační ko-

neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou 
a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky a produkty po-
cházející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru – je do nich 
vložena práce tamních řemeslníků a zemědělců i část jejich duše. 
Návštěvníkům pak nabízí specifickou pohostinnost a neopakova-
telné zážitky.

„Lokální výrobci a poskytovatelé služeb díky regionální značce 
získávají konkurenční výhodu a zázemí naší Asociace. Návštěvníci 
regionů zase kvalitu, šetrnost a příběh, který s sebou jednotlivé 
značky nesou,“ dodává Kateřina Čadilová.

Mezi novými držiteli značek nechybí výrobci keramiky, hraček, ví-
na, sýrů, mastí, medu či uzenin. Mezi poskytovateli služeb dominu-
jí majitelé lokálních restaurací a farem. Zájemci o značku, stejně ja-
ko zájemci o produkty a služby mohou získat potřebné informace 
na webu Asociace regionálních značek – www.regionalni-znacky.cz.

Zveme také na facebook ARZ: https://www.facebook.com/
RegionalniZnacky

Jarní Novoměstský krajáč 2015
– úspěšná prezentace regionálních 
produktů

14. března 2015 se na Novoměstské radnici v Praze uskutečnil 
podruhé festival originálních výrobků z našich regionů. Na hojně na-
vštívené prodejní akci se opět Pražanům i turistům představilo ně-
kolik desítek výrobců potravin a nápojů a především uměleckých ře-
meslníků, jejichž výrobky byly oceněny některou regionální značkou.

Bohatství našich regionů představily i ukázky řemesel, kreativní 
dílny a ochutnávky zdarma. K vytvoření příjemné atmosféry v his-
torických prostorech Novoměstské radnice přispěla hudební pro-
dukce v podání Pošumavské dudácké muziky, Hudecké muziky 
Franty Kopeckého a Horalské kapely Bukóń.

ABC pro místní výrobce:
spolupráce MAS z Orlických
a Železných hor s Lotyši a Litevci

Cílem projektu „ABC pro místní výrobce“ je sdílení zkušenos-
tí s podporou místní produkce mezi místními akčními skupinami 
z České republiky (koordinátoři regionálních značek z Orlických 
a Železných hor), Lotyšska a Litvy. Projekt se realizoval s podporou 
Programu rozvoje venkova a v jeho průběhu se uskutečnilo něko-
lik výměnných návštěv, společných akcí – seminářů, konferencí i jar-
marků pro veřejnost. Výstupem projektu je zavedení regionální 
značky v lotyšském regionu Vidzeme a připrava značek v Litvě.

Asociace regionálních značek plní v projektu roli odborného kon-
zultanta, partnery projektu za českou republiku jsou MAS POHODA 
venkova a MAS Železnohorský region.

Zástupci zahraničních MAS navštívili v průběhu realizace pro-
jektu několikrát Českou republiku, ať už formou přípravné či stu-
dijní návštěvy, nebo ve větší skupině, aby se zúčastnili prezentační 
akce, která se konala 24. 5. 2014 v Dobrušce.

Podobnou návštěvu zorganizovaly české MAS na začátku září 
2014 do Lotyšska.

6. 9. 2014 se konal v obci Stameriena v severovýchodním Lotyš-
sku jarmark, na němž se představily místní i naše výrobky. Akce do-
provodila tradiční slavnost u místní úzkokolejné dráhy a nejen díky 
nádhernému letnímu počasí měla úžasnou atmosféru. Na jarmarku 
se představily výrobky ze Železných a Orlický hor, které se mohly po-
rovnat s „konkurencí“ z Litvy i domácího Lotyšska. Pro české hosty 
byla navíc na předchozí den připravena celodenní exkurze s návště-
vami u místních producentů, při nichž mohli porovnat podmínky, 
zkušenosti i plány drobných podnikatelů u nás v Lotyšsku.

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 4A
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mise v daném regionu. Důležitá není jen vazba na region, ale také 
kvalita produktu či služby a šetrnost k životnímu prostředí,“ uzaví-
rá Kateřina Čadilová.

REGIONY přítomné na Garden food festivalu v Olomouci:

HANÁ – krajina rozlehlých úrodných polí a chrá-
něných lužních lesů, ležící v samém srdci Mora-
vy. Láska k rodné půdě a tradicím se zde dědí 
po generace a je tak zárukou pro vznik kvalit-
ních domácích produktů.

JESENÍKY – Táhlé zaoblené hřebeny, hluboká 
údolí řek, zaříznutá v lesnatých stráních. Region 
květnatých luk a zelených pastvin, na nichž se 
poklidně pasou stáda ovcí a skotu. Drsná a zá-
roveň romantická příroda. Tvořivost místních li-
dí i bohatá nabídka služeb – to je jedinečnost 
Jeseníků, nejvyššího pohoří Moravy.

Zdroj: ARZ

V Křečovicích mají novou 
volnočasovou obecní klubovnu

Místem pro setkávání obyvatel i pro pořádání kulturních a spo-
lečenských akcí je nová volnočasová obecní klubovna v Křečovi-
cích. Vznikla přestavbou nevyužívaného objektu na návsi obce.

„Klubovna bude sloužit všem – hasičům, sportovcům, mysliv-
cům i jednotlivým obyvatelům,“ řekl starosta Křečovic Robert Ne-
čas. V klubovně se bude scházet zastupitelstvo na svá jednání. Bu-
dou se zde konat kulturní a společenské akce, například koncerty, 
vítání občánků, výstavy fotografií nebo přehlídky prací dětí místní 
mateřské a základní školy. Klubovnu si budou moci také pronají-
mat obyvatelé k soukromým akcím. Projekt rozšířil nabídku veřej-
ných služeb v obci a zlepšil dostupnost volnočasových aktivit dětí, 
mládeže a spolků.

Stavět se začalo na konci loňského roku, v současnosti už 
je klubovna zkolaudována. „Máme v ní stoly, lavice, židle, zbý-
vá dodělat kuchyňský kout,“ dodal starosta. U příležitosti nedáv-
né poutě klubovnu poprvé otevřeli veřejnosti. „Nesetkal jsem se 
s člověkem, který by k ní měl negativní stanovisko,“ řekl Robert 
Nečas.

Pod Křečovice spadá 14 osad, v řadě z nich, například Nahoru-
bech, Krchlebech, Strážovicích nebo Hořeticích, jsou budovy nebo 
místnosti, kde se obyvatelé mohou scházet. V největších Křečovi-
cích podobné prostory ale dosud chyběly.

Náklady projektu dosáhly téměř tří milionů korun bez DPH, 
z toho 85 procent pokryla dotace z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Čechy. Posázaví o.p.s.
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„Díky navýšeným finančním prostředkům můžeme podpořit 
projekty z nejžádanějšího dotačního titulu – Podpora zapojení dě-
tí a mládeže do komunitního života v obci, do kterého bylo podá-
no téměř 90 procent žádostí o dotace z celkového počtu 1 173. 
Budou tak realizované projekty zaměřené například na výstavbu 
nebo rekonstrukci dětských hřiště a sportovišť, kluboven nebo ob-
novu veřejných prostranství,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová.

Celkem tak MMR podpoří venkovské obce z PORV částkou 
153 milionů korun. Zdroj: MMR

Z téměř 80 milionů na podporu 
bydlení připadne nejvíce 
na úpravu veřejných prostranství

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová rozhodla o schvá-
lení žádostí, které byly předloženy v rámci první výzvy programu 
Podpora bydlení. „Obdrželi jsme celkem 131 žádostí s finančním 
požadavkem 264 milionů korun. Téměř polovina těchto projektů 
bude díky národním dotacím realizována,“ uvedla ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová.

Program podpory bydlení:
V rámci podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť, 

který je určen pro obce na úpravu veřejných prostranství, bude 
podpořeno 14 žádostí v celkovém objemu 56 mil. Kč. Z podpro-
gramu Podpora výstavby technické infrastruktury, který je pro ob-
ce na zainvestování pozemků pro budoucí výstavbu, bylo schvále-
no 20 žádostí za 14 mil. Kč V podprogramu podpora oprav do-
movních olověných rozvodů, jehož cílem je snížení olova v pitné 
vodě, je schváleno 34 žádostí za 7,9 mil. Kč.

O rozdělení dalších finančních prostředků v rámci Programu 
podpora bydlení bude rozhodnuto v nejbližších dnech.

Zdroj: MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří 
venkov více než 83 miliony korun

Na podporu venkovských obcí dá Ministerstvo pro místní roz-
voj více než 83 milionů korun z podprogramu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova (PORV). Jeho cílem je prostřednictvím národní 
dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí za předpokla-
du zapojení obyvatel venkova, venkovských spolků a sdružení při 
obnově obce v souladu s místními tradicemi.

„V rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova by-
lo zaevidováno 1 173 žádostí o dotace v objemu přes 380 milionů 
korun. Hodnotitelská komise následně doporučila ke schválení 
a podpisu 211 žádostí v celkové výši přes 83 milionů korun,“ uved-
la ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Projekty jsou zaměřeny na obnovu a údržbu venkovské zástavby 
a občanské vybavenosti, úpravu veřejných prostranství, obnovu a zři-
zování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro 
volnočasové aktivity, prezentaci úspěšných projektů zaměřených na 
obnovu a rozvoj venkova a na výměnu zkušeností při jejich přípravě.

Výzva k předkládání žádostí o dotace z PORV byla ukončena 
v polovině února 2015. Podprogram má tyto dotační tituly: Pod-
pora vítězů soutěže Vesnice roku; Podpora zapojení dětí a mláde-
že do komunitního života v obci; Podpora spolupráce obcí na ob-
nově a rozvoji venkova. Zdroj: MMR

Z dalších 70 milionů od MMR
na podporu venkova se budou
radovat nejvíce děti 

V letošním roce podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ven-
kovské obce z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
více než 83 miliony korun. Nyní uvolňuje dalších 70 milionů korun 
pro náhradní projekty. 

D o t a č n í  p r o g r a m y  3 6D
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Výzva MMR: Šance na obnovu pro 
drobné sakrální stavby v obcích

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu pro 
podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb 
v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. 
Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun.

„Obnova památek je dlouhodobě diskutované téma. Tímto do-
tačním titulem můžeme přispět k obnově drobných sakrálních pa-
mátek ve venkovských obcích, které nejsou ve vlastnictví církve. Jed-
ná se o kaple a kapličky, boží muka nebo kříže,“ uvedla ministryně.

Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. červ-
na 2015. Žadatelem o dotace mohou být obce do tří tisíc obyvatel.

Zdroj: MMR

Ministerstvo zemědělství jedná 
o programu na obnovu drobných 
venkovských staveb s dalšími resorty

Zástupci Ministerstva zemědělství společně s ministerstvy pro 
místní rozvoj, kultury a obrany upravují nastavení dotačních progra-
mů, z nichž se financují opravy menších venkovských staveb. Cílem 
jednání je připravit takové programy, které by se vzájemně doplňo-
valy a co nejefektivněji by využily příspěvky ze státního rozpočtu.

„Záměrem programu je údržba a obnova stávajících kulturních prv-
ků venkovské krajiny, které neslouží osobnímu užívání, ani se v nich 
nepodniká, ale jsou tradiční součástí venkova. Jejich obnova přispě-
je ke zvýšení atraktivity venkovského prostředí a zároveň podpoří ces-
tovní ruch v regionech,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství původně plánovalo vyhlásit program 
Udržování a obnova kulturního dědictví venkova ještě letos, 
ale kvůli účelnému využívání peněz ze státního rozpočtu ho zahá-
jí v roce 2016. Do té doby nastaví program tak, aby doplňoval 
a přitom nezdvojoval podobné programy, které spravují například 
ministerstva pro místní rozvoj, kultury a obrany.

„Do příštího roku přesuneme 200 milionů korun na údržbu 
a obnovu drobných kulturních prvků venkovské krajiny. Žadatelé 
tak budou mít více času na přípravu žádostí o podporu. Výše do-
tace na jeden projekt může dosáhnout maximálně půl milionu ko-
run,“ uvedl Marian Jurečka.

Dotace budou moci získat obce, spolky, zájmová sdružení i jed-
notlivci na opravy kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, 
smírčích křížů, soch, pomníků a alejí, které nejsou chráněny jako 
kulturní památky. Zdroj: MZe

Poslankyně Kovářová: Programy
na obnovu kulturních památek nestačí

Letošní státní rozpočet počítá se šesti miliony korun na obnovu 
památek. Těm postupně končí zdroje z programovacího období EU. 
Do budoucna budou evropské prostředky podporovat patrně jen 
úzký okruh památek. Posílení národních zdrojů je proto nezbytné.

I tuto alarmující informaci přijali účastníci semináře, který na samém 
závěru března uspořádala poslankyně a členka Předsednictva SMS ČR 
Věra Kovářová. Památkový fond je územní zvláštností České republiky 
s potenciálem rozvoje cestovního ruchu a dalších odvětví ekonomiky. 
I přes tyto závažné argumenty Evropská komise prosazuje zúžení pod-
pory jen na nejvýznamnější památky pod ochranou UNESCO a ty, kte-
ré se objevují na seznamu národních kulturních památek vyhlášených 
vládou anebo ty, které na zařazení mezi NKP teprve čekají.

Poslankyně Věra Kovářová jako členka rozpočtového výboru 
proto upozorňovala už při schvalování státního rozpočtu, že na 
většinu kulturních památek už letos nebude možné získat peníze 
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z evropských fondů. Proto také navrhovala zvýšit rozpočet národ-
ních dotačních programů o 400 milionů korun, což podpořil i sně-
movní rozpočtový výbor.

Seminář byl unikátní příležitostí přizvat všechny zainteresované 
strany včetně obcí a měst. Naše sdružení zde formulovalo jasný po-
žadavek na posílení národních dotačních titulů, které cílí na obno-
vu památek a kompenzaci veřejného zájmu v oblasti péče o památ-
ky. Návrh poslankyně Věry Kovářové, který se do letošního státního 
rozpočtu zatím nepovedlo prosadit, je třeba znovu předložit Posa-
lanecké sněmovně. V budoucnosti je také nutná revize systému ná-
rodních dotačních titulů na podporu obnovy památek tak, aby co 
nejlépe odrážely potřeby v území. Tento systémový krok je o to po-
třebnější v situaci, kdy vzniká na Ministerstvu zemědělství nový do-
tační titul zaměřený na drobnější památky (DT 16 – Udržování a ob-
nova kulturního dědictví venkova). Tímto aktem se alespoň částeč-
ně zaceluje výpadek prostředků, které již v následujících letech 
nebudou na památky vynakládány z Programu rozvoje venkova.

Sdružení místních samospráv i nadále považuje podporu obno-
vy památek ve venkovském prostoru za natolik závažné téma, že 
i přes finalizaci znění nových operačních programů bude hledat 
cesty, jak vlastníkům památek usnadnit jejich obnovu. Dílčím řeše-
ním může být rovněž určitá bodová bonifikace v evropských fon-
dech pro ty projekty, které ve své stavební části budou zahrnovat 
náležitou obnovu památkového objektu. Zdroj: SMS

MMR podpořilo 40 projektů 
cestovního ruchu za 50 milionů

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová schválila návrh do-
tací ze státního rozpočtu na podporu rozvoje cestovního ruchu. 
Celková výše pro 40 projektů přesahuje 50 milionů korun.

„Zaměřujeme se především na podporu cílových skupin, pro 
které je zapojení do cestovního ruchu obtížné. Mám tím na mysli 
například rodiny s dětmi, mládež, seniory nebo osoby s tělesným 
handicapem. Ulehčíme jim cestování,“ uvedla ministryně.

V roce 2015 jsou poprvé oprávněnými příjemci i obce, v minu-
lých letech se jednalo pouze o podnikatelské subjekty. Investice pří-
jemců dotací do cestovního ruchu v rámci projektů bude minimál-
ně ve stejné výši jako podpora.

Dotace v rámci Národního programu podpory cestovního ru-
chu, podprogramu Cestování dostupné všem jsou určeny na pod-
poru oblastí/aktivit:
–  Rekonstrukce nebo vybudování odpočívadel, center služeb pro 

turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapova-
né turisty;

–  Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu; 
–  Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systé-

mů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu;
–  Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavaza-

del. Zdroj: MMR
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MMR vyhlašuje 2. kolo výzvy 
na podporu cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v pořadí již druhou vý-
zvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací do Národního pro-
gramu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu 
Cestování dostupné všem. Předkládat žádosti je možné do konce 
měsíce června 2015.

Rámcový rozpočet v druhé výzvě Národního programu podpory 
cestovního ruchu na rok 2015 je stejný jako v té první. Pro žadate-
le, podnikatelské subjekty a obce je tedy připraveno dalších 50 mi-
lionů korun. Dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výda-
jů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50 % rozpočtu 
musí tvořit vlastní zdroje žadatele. Zdroj: www.mmr.cz

Schválení posledních projektů 
z OPŽP 2007–2013 za 5 miliard

Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil 26. 5. 2015 
projekty z letošních výzev v rámci dobíhajícího programového 
období Operačního programu Životní prostředí 2007–2013, a to 
v celkové hodnotě přes 5 miliard korun. Jedná se o 2354 projek-
tů podaných v 64. a 65. výzvě zaměřených na energetické úspo-
ry, nakládání s odpady, na oblast ochrany přírody a na rozvoj en-
vironmentálního vzdělávání.

Vyhodnocené projekty z 64. výzvy jsou v hodnotě 4 701 746 677 
korun a z 65. výzvy s celkovou výší podpory EU 417 648 915 ko-
run. Obrovský zájem o obě výzvy ze stran žadatelů, dostatečný po-
čet kvalitních projektů a především zachráněné miliardy z loňského 
roku umožnily navýšit původně alokované prostředky téměř o dvoj-
násobek.

Obě výzvy mohly být vyhlášeny díky zachráněným 13 miliar-
dám korun v roce 2014 a díky krizovému režimu, ve kterém Stát-
ní fond životního prostředí běží okamžitě od nástupu nového ve-
dení na MŽP. V letošním roce se dle vyjádření ministra životního 
prostředí Richarda Brabce musí zadministrovat a profinancovat 
téměř 40 miliard korun. Právě vyhodnocené výzvy byly vyhláše-
ny na jaře 2015. Podané projekty byly na SFŽP urychleně posou-
zeny s ohledem na končící programové období a podmínku, že 
všechny projekty musí být zrealizovány a profinancovány do 
konce roku 2015.

64. výzva byla určena žadatelům o dotaci s projekty na výstav-
bu nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvý-
šení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elek-
třiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, na výstavbu a rekon-
strukce zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie, 
realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatel-
ské sféry. Dále pak na projekty zaměřené na zkvalitnění nakládaní 
s odpady, podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, opti-
malizace vodního režimu krajiny a prevenci sesuvů a skalních říce-
ní, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hod-
nocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzem-
ních vod.

zájem byl Trojnásobný 
vůči původní alokaci

Původní alokace na výzvu činila 1,75 mld. korun, zájem o dota-
ce byl trojnásobný. Jen od obcí a měst přišlo téměř 900 žádostí na 
projekty v oblasti odpadového hospodářství za více než 1,4 mld. Kč.

V 65. výzvě žadatelé o dotaci podávali projekty zaměřené na 
environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. To jsou dotace 
například na budování zahrad mateřských a základních škol v pří-
rodním stylu či podpora lesním školkám. Zájem předčil původní 
alokaci 100 milionů korun téměř čtyřnásobně.

Zdroj: www.opzp.cz

Posledních 200 milionů OPŽP 
jde na zlepšení přírody a krajiny

Posledních 200 milionů korun z OP Životní prostředí půjde na 
zlepšení přírody a krajiny. V poslední, 66. výzvě z končícího OPŽP 
je na projekty na podporu biodiverzity, obnovu krajinných struk-
tur, úpravu vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované kraji-
ny atd. připraveno pro žadatele celkem 200 milionů korun.

Tyto prostředky dokázalo MŽP spolu se Státním fondem život-
ního prostředí v dobíhajícím období OPŽP 2007–2013 najít díky 
každodenní intenzivní práci se stovkami ještě rozpracovaných pro-
jektů, které je nutné pro zdárné proplacení dotací dokončit do 
konce letošního roku. Ministerstvo a fond se snaží využít každé eu-
ro z fondů EU, které se uvolní poté, co někteří žadatelé sami od-
stupují od realizace projektu, např. proto, že nejsou schopni dodr-
žet lhůtu realizace. 

Příjem žádostí končí 19. června 2015. Vzhledem ke krátké do-
bě na podání žádostí, bude možné některé vybrané přílohy doru-
čit na SFŽP až měsíc po ukončení příjmu žádostí. 

„Uvědomujeme si krátký čas, který zbývá na realizaci projektů, 
proto volíme i tuto formu administrace žádostí,“ řekl ředitel SFŽP 
Petr Valdman a dodává: „naším úkolem pak bude projekty ve spo-
lupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vyhodnotit a na 
přelomu července a srpna už budou žadatelé znát výsledky.“

Zdroj: MŽP/sfzp.cz

Obce a města mají enormní 
zájem o dotace na veřejnou 
zeleň. Podaly 191 žádostí

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostře-
dí k 31. březnu ukončily příjem žádostí o dotace na rozvoj a pod-
poru veřejné zeleně. Zájemci o příspěvek měli v této výzvě k dispo-
zici celkem 40 milionů korun. Zájem o příspěvek ale převýšil vyme-
zené finanční prostředky. Na SFŽP dorazilo 191 žádostí téměř za 
67 milionů korun. Žadatelé by měli své projekty zrealizovat do kon-
ce roku 2016. 

„Od nového roku jsme zaznamenali enormní zájem žadatelů 
z řad měst a obcí o dotace z národních programů na zlepšení ži-
votního prostředí. Tento zájem nás velmi těší, protože rozvoj veřej-
né zeleně a péče o ni jsou pro její nenahraditelnou ozdravnou, 
očistnou, ale i estetickou funkci důležité zejména ve větších měs-
tech. Stromy jsou pro městskou zeleň obzvláště důležité, fungují 
totiž jako plíce měst, přispívají k čistšímu ovzduší, stíní, tlumí hluk 
z dopravy apod.,“ prozrazuje ředitel odboru finančních a dobro-
volných nástrojů Tomáš Kažmierski.
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Do Programu podpory sídelní zeleně už MŽP prostřednictvím fon-
du investovalo celkem 210 milionů korun. Finanční příspěvek je ur-
čený pro projekty, které zajistí ekosystémovou funkci zeleně v měst-
ské a obecní zástavbě, jež navazuje na další zeleň, jako jsou parky, 
zahrady apod. Dotaci prioritně získají projekty na výsadbu původních 
druhů dřevin, zakládání trávníků a opatření zlepšující biologickou 
rozmanitost. Patří sem např. budování úkrytů pro plazy a drobné ob-
ratlovce, podpora hnízdění ptáků, zvyšování počtu zdrojů nektaru 
pro hmyz apod. Finanční příspěvek lze získat i na plány péče o veřej-
nou zeleň, které zahrnují rozpis financování výdajů či vyhodnocení 
stavu stromů s návrhem na jejich ošetření. Zdroj: MŽP

Velký zájem o program 
Nová zelená úsporám

Za pouhý týden od spuštění příjmu žádostí do programu Nová 
zelená úsporám dorazilo na Státní fond životního prostředí celkem 
459 žádostí za více než 123 milionů korun. To je vzhledem k celkové 
výši alokace téměř 11 procent z celkových prostředků připravených 
pro rodinné a bytové domy. A žádosti každým dnem rychle přibývají.

Pro letošní rok je na energeticky úsporná opatření v programu 
připraveno 1,1 miliardy korun, z toho 600 milionů je určeno pro 
majitele rodinných domů na celém území republiky a 500 milionů 
je vyčleněno na pražské bytovky.

Díky nově nastaveným podmínkám programu, které jsou pro 
žadatele daleko vstřícnější, je program dostupný takřka všem ma-
jitelům domů. Na dotace nyní mohou dosáhnout i ti, kteří nemají 
pohromadě více peněz na nákladnější rekonstrukce a chystají se 
zateplovat postupně.

K 22. 5. 2015 je evidováno 430 odeslaných žádostí u rodinných 
domů za více než 95 milionů korun a dalších 1400 žádostí za před-
běžně odhadovaných 300 milionů korun je ve stavu rozpracova-
nosti. U bytových domů bylo přijato 29 žádostí v hodnotě 28 mi-
lionů korun. Žádosti nejčastěji přicházejí z Moravskoslezského, 
Středočeského a Jihomoravského kraje. 

Loni trval příjem žádostí 9 měsíců, během kterých majitelé rodin-
ných domů zaregistrovali přes 6 000 žádostí téměř za 1,4 miliardy, 
přičemž největší nárůst přijatých žádostí SFŽP zaznamenal během 
několika posledních týdnů před ukončením výzvy. 

Letos je prozatím situace zcela opačná. Pokud vše půjde tímto 
tempem, dá se očekávat, že alokace bude podle všeho úspěšně vy-
čerpána ještě před koncem výzvy, který je jak pro rodinné, tak by-
tové domy stanoven na 31. října 2015. Zdroj: GA-rrk

MMR vyhlásilo národní dotace 
na komunitní dům pro seniory

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu k před-
kládání žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu komunitních domů 
seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných by-
tů pro rok 2015. V programu je připraveno 160 milionů korun. Žada-
telé mohou žádosti podávat do konce června 2015.

Podpora výstavby komunitních domů seniorů spadá k dotačním 
titulům, které jsou součástí podprogramu Podpora výstavby podpo-
rovaných bytů. Letos tento titul je vyhlášen poprvé v historii. Jedná 
se o zahajovací a testovací etapu nového podporujícího nástroje.

Podpora není zacílena pouze pro klasické seniory, tedy osoby 
starší 65 let, či pro osoby zdravotně a tělesně postižené, ale je ur-
čena pro seniory už od 60 let, u kterých je vysoká pravděpodob-
nost stále aktivní pracovní produktivity. 

Fyzické podnikající a právnické osoby (včetně obcí) mohou žádat 
o finanční podporu investiční výstavby bezbariérového bytového do-
mu, který obsahuje minimálně 10 nejvýše však 25 upravitelných by-
tů o maximální výměře 45 m2 a sdílené prostory, které podporují ko-
munitní živost seniorů žijících v komunitním domě seniorů. Na je-
den byt ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje 650 tisíc korun, a to 
až do výše 500 tis. EUR na jeden dům, v souladu s nařízením Evrop-
ské komise SGEI de minimis. Budoucí nájemníci bytů v komunitním 
domě seniorů jsou osoby starší 60 let, jejichž čistý měsíční příjem ne-
překročí průměrnou hrubou měsíční mzdu v ČR. Cílem podpory je 
prodloužení soběstačnosti seniorů, ke kterému přispěje komunita 
obyvatel komunitního domu seniorů využívající sdílené prostory pro 
individuální i společné aktivity. Zdroj: MMR

MZe vyplatí do roku 2020 více než 
53 miliard na hospodaření šetrné 
k přírodě a dobré podmínky
chovu zvířat

Vláda schválila čtyři nařízení ministerstva zemědělství, které 
upravují podmínky pro výplatu některých dotací Programu rozvo-
je venkova na období let 2014–2020. Zemědělci díky tomu do ro-
ku 2020 získají z národních zdrojů a z evropského rozpočtu téměř 
53 miliard korun.
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„Jedná se o významný balík dotační podpory pro naše země-
dělce a finanční prostředky půjdou do široké škály aktivit. Dotace 
jsou například určeny pro ty, kteří aktivně hospodaří v méně příz-
nivých oblastech nebo v systému ekologického zemědělství. Pů-
jdou také na podporu zemědělských postupů zvyšujících úrodnost 
půdy a potlačujících erozi, která je stále ožehavějším problémem. 
Finanční příspěvek dostanou ale také chovatelé na zajištění dob-
rých životních podmínek pro zvířata a použít je mohou například 
na zvětšení celkového lehacího prostoru ve stáji,“ řekl ministr ze-
mědělství Marian Jurečka.

Konkrétně vláda schválila nařízení o podmínkách poskytování 
plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. 
Platby přispějí k udržitelnému hospodaření, zmírní negativní dopa-
dy zemědělství na životní prostředí a také dorovnají ztížené pod-
mínky v méně příznivých oblastech. Do roku 2020 dostanou ze-
mědělci v rámci tohoto nařízení více než 18 miliard korun (při ori-
entačním kurzu 27 korun za 1 euro).

Nařízení o podmínkách provádění agroenvironmentálně–klima-
tických opatření umožňuje čerpání dotací na takové způsoby vyu-
žití zemědělské půdy, které ochrání a zlepší životní prostředí a kra-
jinu. Cílem je zvýšení úrodnosti půdy a ochrana před erozí i vysy-
cháním. Opatření také podporuje postupy, které posílí schopnost 
zadržování vody v krajině. V příštích pěti letech na ně půjde více 
než 24 miliard korun.

Nařízení o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré ži-
votní podmínky zvířat má zlepšit podmínky v chovech skotu a pra-
sat. Podpora přispívá k zavádění inovativních technologií chovu 
a postupů. Dotace bude kompenzovat dodatečné výdaje a příjmy 
ušlé v důsledku zvýšených nákladů plynoucích z dobrovolného zá-
vazku dodržet podmínky opatření. Celková výše prostředků v tom-
to opatření je přibližně 1,8 miliardy korun.

Nařízení o podmínkách provádění opatření ekologické zeměděl-
ství podpoří zemědělce hospodařící v systému přechodu na ekolo-
gické zemědělství a v systému ekologického zemědělství, které je 
šetrné ke složkám životního prostředí a poskytuje základ pro pro-
dukci kvalitních surovin a potravin s vysokou přidanou hodnotou. 
Zabraňuje degradaci půdy, zejména snížením rizika eroze a kyselos-
ti půdy. Také pomůže ochránit cenná území s druhovou různoro-
dostí a přispěje ke zvýšení ekologické stability krajiny. Příjemci cel-
kem dostanou téměř 9 miliard korun.

Dotace jsou ze 75 % hrazeny z evropského a z 25 % kofinanco-
vány z českého rozpočtu. Každý z příjemců podpory, kromě opatře-
ní agroenvironmentálně-klimatických, musí být aktivní zemědělec. 
Nařízení navazují na zahájení nového období Společné zemědělské 
politiky EU na roky 2014 až 2020 a umožňují čerpání dotací z Pro-
gramu rozvoje venkova na toto období. Zdroj: MZe

SMO: Na dotace dosáhne méně 
měst a obcí – kvůli přísnějším 
podmínkám. Hrozí zdražení vody

I když v novém programovém období pro čerpání evropských 
dotací bude na zlepšování kvality pitné vody méně peněz, pravidla 
pro poskytování finančních prostředků by se měla zpřísnit. Aniž by 
to požadovala Evropská unie. To by však vedlo k tomu, že by o pod-
poru mohlo žádat mnohem méně měst a obcí než dosud, a hrozi-
lo by tak i zdražení vody pro běžné občany. Svaz měst a obcí ČR 
proto volá po změně připravované legislativy a po zahájení kon-
struktivního dialogu mezi předkladateli právních předpisů, odbor-
nou veřejností a samosprávou.

„Legislativu týkající se ochrany vody, která se v současné době 
připravuje, sledujeme s obavami,“ říká předseda Svazu měst a obcí 
ČR Dan Jiránek a dodává: „Mají z ní následně vycházet podmínky 
pro čerpání dotací na snížení znečištění vod poskytované z Operač-
ního programu životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP). Zůstanou-li ale 

pravidla tak, jak se dnes navrhuje, půjde na zlepšení kvality vody mé-
ně veřejných peněz. Mnoho měst a obcí totiž nebude schopných 
splnit stanovené podmínky, a tedy realizovat potřebné projekty.“

Připravované právní předpisy mimo jiné počítají s tím, že by se 
mohly realizovat pouze projekty tzv. oddílné kanalizace, tj. splaš-
ková a dešťová voda v samostatném vedení. V České republice je 
však nejvíc tzv. jednotné kanalizace z důvodu úspory nákladů a te-
rénních podmínek, náklady s její výstavbou by však neměly být 
v budoucnu „uznatelné“ k získání dotace z OPŽP. Přitom právě 
prostřednictvím jednotné kanalizace se v České republice odvádí 
většina odpadní vody a města a obce ji budovaly v současném pro-
gramovém období a předpokládají její budování i v dalších letech.

„Pokud by se jednotná kanalizace vyloučila z uznatelných do-
tačních nákladů, znamenalo by to zmařené investice související 
s přípravou a schvalováním projektů v oblasti čistoty vod v kon-
čícím programovém období v řádu stovek milionů korun,“ říká 
člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého 
Oseku Pavel Drahovzal a dodává: „A protože příprava projektu, 
územní a stavební řízení a vlastní výstavba vždy trvá několik let, 
hrozí, že se peníze v novém programovém období ani nebudou 
čerpat.“

Svaz měst a obcí ČR také nesouhlasí se zamýšleným zpřísněním 
limitů pro vypouštění odpadních vod. Vedlo by totiž k opětovné-
mu zvýšení nákladů vlastníků i provozovatelů čistíren odpadních 
vod na nové technologie, ačkoliv do nich v minulých letech již in-
vestovaly mnoho peněz. Toto by v konečném důsledku skokově 
zdražilo stočné pro koncové uživatele – tedy širokou veřejnost. „Je 
to paradoxní, protože česká města a obce se snaží plnit limity da-
né EU a státem a odezvou za jejich snahu a dobrou práci je, že se 
jim opět uloží nové a téměř nedosažitelné limity, které zatíží jejich 
rozpočty a zdraží nakládání s vodou pro občany,“ doplňuje Pavel 
Drahovzal. Zdroj: SMO ČR

MŽP: Pro zvyšování cen vodného 
není důvod, oddílná kanalizace 
je ekologičtější i ekonomičtější 

Zástupci Svazu měst a obcí ČR odprezentovali své obavy o při-
pravované projekty na výstavbu kanalizace ve městech a obcích, 
a to vzhledem ke změně podmínek v novém programovém obdo-
bí OPŽP 2014–2020. V důsledku těchto změn hrozili zdražením ce-
ny vody pro běžné občany.

Ministerstvo životního prostředí může ubezpečit občany, že 
v důsledku změn, které MŽP udělalo v systému přidělování evrop-
ských dotací do vodohospodářství, rozhodně žádné zdražení vody 
nehrozí. Změny podmínek mohou naopak zefektivnit provoz na 
obecní čistírně odpadních vod a obce tak mohou ušetřit prostřed-
ky v obecních pokladnách na další zkvalitňování vody a zlepšová-
ní stavu našeho životního prostředí.
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Klíčem k efektivnímu a ekologickému využívání vody je tzv. od-
dílná kanalizace. Odděleně nakládá s dešťovými vodami a se splaš-
kovými vodami, zcela v souladu s požadavky legislativy. V případě 
tzv. jednotné kanalizace je veškerá voda, tj. směs dešťových a splaš-
kových vod, odváděna rovnou do čistírny odpadních vod. ČOV má 
však omezenou kapacitu a vyčištění každého kubíku vody v ČOV 
obec něco stojí. Pokud se dešťová voda odvede jinam, anebo se vy-
tvoří podmínky pro její zasakování na místě, celý provoz na ČOV se 
zefektivní a zároveň je možné dešťovou vodu následně ekonomicky 
využít. Jedná se o další z opatření proti stále častěji se vyskytujícímu 
suchu. Na podporu hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 
a jejich dalšího využití v krajině namísto jejich urychleného odvádě-
ní kanalizací do toků jsou navíc v dotacích z OPŽP 2014–2020 při-
praveny stovky milionů korun.

V programovém období 2007–2013 byla většina přijatých žádos-
tí o dotace na výstavbu kanalizace právě na tu oddílnou. A to i přes-
to, že dotace směřovaly především do větších měst, kde se historic-
ky stavěla kanalizace jednotná. Přesto ministerstvo v zájmu obcí na-
prosto nezavrhlo proplácení dostavby jednotné kanalizace i v novém 
programovém období OPŽP 2014–2020. V případě nových projek-
tů MŽP preferuje jednoznačně ekonomickou a ekologickou oddíl-
nou variantu. Na jednotnou kanalizaci bude ale stále možné žádat 
o dotace v případě, dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod 
ze stávající jednotné kanalizace na ČOV. Tuto variantu zástupci SMO 
zapomněli zmínit. Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP

Harmonogram výzev Národního  
programu Životní prostředí

Nový Národní program Životní prostředí (NPŽP) nahrazuje jed-
notlivé národní dotační programy Státního fondu životního pro-
středí a vhodně doplňuje dotační programy jako Operační pro-
gram Životní prostředí, Nová zelená úsporám a další programy ad-
ministrované přímo MŽP. V roce 2015 je na výzvy v rámci programu 
NPŽP alokováno minimálně 266 milionů korun s tím, že bude mož-
né finance na jednotlivé výzvy ještě navýšit.

Obsahové zaměření dotačního programu vychází z přijatých pri-
orit koncepčních a strategických dokumentů, zejména ze Státní 
politiky životního prostředí 2012–2020. 

Cílem NPŽP je:
– dlouhodobě účinná ochrana životního prostředí,
– podpora efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, 
– náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, 
– zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a 
–  účinná prevence prostřednictvím environmentálního vzdělává-

ní, výchovy a osvěty obyvatel České republiky. 

MMR zveřejňuje pravidelný 
přehled příjemců dotací

Pokud Vás zajímá, kdo získal dotaci, doporučujeme návštívit 
tento odkaz: 

http://www.grantadvisor.cz/soubory/Seznam-prijemcu-(List-of-
-Beneficiaries)-05_2015.xlsx

MMR musí dle nařízení EK povinně pravidelně zveřejňovat se-
znam příjemců dotací; tento seznam proto uvádí výši podpory z ev-
ropských fondů; v tomto seznamu nejsou uvedeni příjemci z Pro-
gramu rozvoje venkova. Zdroj: MMR

SMS: Hasičské sbory na venkově 
potřebují další dotační prostředky

V průběhu dubna proběhla série jednání, jejichž cílem bylo roz-
šířit spektrum financování dalšího investičního rozvoje hasičských 
jednotek. Pod taktovkou 1. místopředsedy Sdružení místních sa-
mospráv Radima Sršně sdružení oslovilo jak vedení MMR, tak i Ha-
sičského záchranného sboru.

Hlavní myšlenkou směřující k posílení financování hasičských 
sborů je rozšíření oblasti podpory PO 4.1 CLLD o další téma, prak-
ticky identickým se zaměřením PO 1.3 IROP. Zjednodušeně řečeno, 
jde o to, aby z alokace, která je vyčleněna na realizaci strategií 
MAS v území, bylo možné financovat i investiční projekty hasič-
ských sborů.

Je potěšující skutečností, že tento krok získal širokou podporu. 
Její výsledná implementace však bude záviset na možnostech úprav 
finálního textu IROP. Zůstává tak otázkou, zda se podaří prolomit 
nejen samotné zapojení MAS, ale i šíři témat, která je možno pod-
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porovat. V současnosti totiž čelíme dvojici základních limitů v pod-
poře projektů hasičů. Jedná se o limit prostorový – neboť podpora 
bude umožněna jen pro území zhruba stovky ORP ležící v tzv. ma-
pě rizik (sucho a riziko požárů). Další filtr představuje možnost pod-
pořit pouze jednotky JPO2 a JPO3. O eliminaci těchto omezení bu-
deme i nadále vyjednávat. Dle aktuálních indicií však minimálně za-
pojení MAS do implementace těchto témat, možné bude (mohlo 
by se jednat např. o obnovu techniky v reakci na změny klimatu, 
dále obnovu hasičáren a příp. též ochranné prostředky).

Další jednání s generálním ředitelem HZS se zaměřilo na oblast 
národních dotací. Pro JPO 2 a 3 se od roku 2015 počítá s mírným 
navýšením národních titulů. U JPO 5 je třeba zohlednit velkou po-
třebu nákupu vozidel na přepravu osob. V tomto směru se před-
pokládá vyhlášení dotace s alokací 150 milionů korun (50% spo-
lufinancování), ročně se tak dostane na cca 300 obcí.

Další projednávaná témata:
• výcvik strojníků probíhá na technice, kterou pak nemají v pra-

xi vůbec k dispozici;
• JPO 5 nemají přístup k radiokomunikaci (HZS bude uvažovat 

o zpřístupnění analogové radiokomunikace)
• JPO 5 nemohou vyjíždět mimo obec (problematika právní, re-

fundace…)
• Častá obnova ochranných prostředků, nepoužité výstroje
• Spolupráce s profesionály (HZS bude uvažovat o posílení)
Závěrem lze konstatovat, že v oblasti podpory hasičských sborů 

i na úrovni těch nejmenších venkovských obcí, se setkává ze strany 
vedení GŘ HZS s velkým pochopením. Je dobrou zprávou, že se 
v budoucnosti plánuje soustředit vyšší pozornost tímto směrem. Ús-
ty generálního ředitele HZS Drahoslava Ryby o tom byli zástupci na-
šeho Sdružení přesvědčivě ujištěni. Jak zdůraznil 1. místopředseda 
SMS Radim Sršeň, hasiči tvoří základní složku občanské společnos-
ti i nositele důležitých hodnot v prostředí venkova. Zdroj: SMS

Financování jednotek SDH
v rámci IROP 1.3.

Specifický cíl 1.3 IROP „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení ri-
zik a katastrof“ Integrovaného regionálního operačního programu 
je zaměřen na zajištění připravenosti základních složek Integrova-
ného záchranného systému (IZS) v území se zvýšeným výskytem 
mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících nebo s kumulo-
vanými mimořádnými událostmi a riziky, které souvisejí s klimatic-
kými změnami, antropogenními a technologickými riziky. Pro spe-
cifický cíl 1.3 jsou alokovány 3 % celkové alokace IROP ve výši cca 
4,1 miliardy korun.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Ha-
sičského záchranného sboru (GŘ HZS), Policií ČR a řídícím orgá-
nem IROP vypracovalo detailní pravidla pro čerpání základních slo-
žek IZS včetně jednotek SDH pro programové období 2014–2020. 

Takto detailní zpracování pravidel si vyžádala Evropská komise. Ta 
dlouhodobě nechtěla čerpání z Evropských investičních a struktu-
rálních fondů (ESIF) na složky IZS podpořit se zdůvodněním, že IZS 
byl v současném programovém období 2007–2013 již dostatečně 
podpořen, a to zejména s ohledem na připravenost jeho složek při 
povodních. Evropská komise podporuje totiž v rámci strukturálních 
fondů zejména připravenost na nové klimatické jevy a z hlediska 
ČR vnímala jako takové pouze povodně.

Ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a GŘ 
HZS byly vytvořeny klimatologické mapy vymezující oblasti s výsky-
tem vichřic/orkánů, sucha, sněhových kalamit/námrazy a antropo-
genních rizik, použity byly přitom statistické údaje za posledních 
10 let. Takto exponovaná území byla stanovená na úrovni obcí 
s rozšířenou působností (ORP). Zároveň došlo ke stanovení tzv. 
standardů vybavenosti pro HZS a JSDH a pro Policii ČR dle jednot-
livých jevů, tedy výčtu techniky a věcných prostředků nutných k bo-
ji s těmito živly a také seznamu stanic a služeben, ve kterých budou 
prováděny stavebně-technické úpravy. Vypracován byl i seznam dis-
lokací, které budou nově vybudovány opět ve vazbě na dané jevy. 
Pro JSDH byly tyto seznamy stanoveny pouze na obecné úrovni.

Materiál, který obsahuje jak mapovou část, tak standardy vybave-
nosti nese název Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – Policie a Hasičského záchran-
ného sboru (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům v období 2014–2020 (Zajištění 
odolnosti). Obdobný materiál byl také po vzoru výše uvedeného vy-
tvořen i pro pokrytí potřeb Zdravotních záchranných služeb krajů.

Po několikaměsíčním vyjednávání se zástupci Komise, dostala 
ČR zelenou k dalšímu rozpracování pravidel pro čerpání základních 
složek IZS. Komise připomněla, že není ochotna podpořit plošná 
opatření a podpora bude možná pouze v definovaných exponova-
ných územích. Ty Komise požadovala vydefinovat do jmenného se-
znamu. Takový seznam byl zpracován a původně čítal 160 ORP, což 
ale fakticky znamenalo plošnou podporu, neboť tyto ORP pokrý-
valy téměř 80 % území ČR. Bylo tedy nutné zpřísnit kritéria pro ur-
čení exponovaných území, došlo tak ke snížení počtu ORP na 108. 
Tento seznam je součástí přílohy č. 6 programového dokumentu 
IROP. Aktuální verze přílohy a programového dokumentu IROP, 
která byla dne 21. dubna 2015 zaslána do schvalovacího procesu 
Evropské komisi, je zveřejněna na webových stránkách http://
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty.

Způsobilými přijemci pro čerpání z IROP 1.3. jsou ty obce, které 
zřizují jednotky SDH v kategorii jednotek požární ochrany II. a III., 
jedná se tedy o jednotky zařazené do systému plošného pokrytí.

Materiál Zajištění odolnosti stanoví, že výběr JSDH obcí zařaze-
ných do programu IROP bude usměrňován HZS krajů, právě pro-
to, že standardy vybavenosti nejsou explicitně v materiálu stano-
veny. HZS krajů budou vydávat stanovisko jak pro pořizování tech-
niky a věcných prostředků, tak pro případné stavebně-technické 
úpravy či výstavbu nových zbrojnic.

Stanovisko HZS bude vydáno ve formě doporučení nebo nedopo-
ručení k realizaci. Kritéria pro vydání stanoviska jsou v současné do-
bě zpracovávána a opírají se zejména o materiál Zajištění odolnosti.

Finální rozhodnutí o přidělení dotace nicméně náleží MMR, kte-
ré plní roli Řídicího orgánu IROP. Zdroj: MMR
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