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Aktuálně:
Země živitelka se uskuteční
již po 39. Venkov obsadí
tentokrát celý Pavilon „Z“

Prostory výstaviště v Českých Budějovicích 
se od 30. srpna do 4. září promění v mezi-
národní a v tuzemsku nejnavštěvovanější 
agrosalon Země živitelka. Stejně jako v před-
chozích letech spolupracuje i letos výstaviš-
tě při přípravě programu věnovanému ven-
kovu s Národní sítí Místních akčních skupin 
a Spolkem pro obnovu venkova. Tentokrát 
v Pavilonu venkova „Z“ budou mít návštěv-
níci možnost vidět prezentace jednotlivých 
místních akčních skupin, SPOV a rovněž Ná-
rodní sítě slovenských MAS. Také letos se 
na Venkovské tržnici vystřídá řada výrobců 
a řemeslníků, kteří používají regionální 
značku a nad nimiž drží ochrannou ruku 
Asociace regionálních značek.

Více informací na straně 2

Rozhovor:
Všechno je liberální
a povolené. Kromě toho, když
máte konzervativní názor.

Rodina. Jak se to má s pojmem rodina 
v dnešní společnosti? Spolek pro obnovu ven-
kova ČR si tuto otázku také klade. Má dokon-
ce svůj vlastní Program obnovy rodiny, jenž 
obsahuje jakési „desatero“ bodů, na co by se 
měl dnes klást důraz, co by se mělo v této ze-
mi změnit, aby rodina nebyla jen prázdným 
pojmem, ale živoucím a fungujícím společen-
stvím, kde je normální, že děti vychovává 
matka a otec. Právě nad programem Spolku 
jsme se po roce opět krátce pozastavili také 
s děkanem Josefem Pelcem, který působí ja-
ko kněz v Uherském Brodě. „Pokud se ales-
poň něco z tohoto programu podaří naplnit, 
bude to dobré. Každá snaha povede ke zlep-
šení“, myslí si.

Rozhovor začíná na straně 9

TÉMA:
Nové spravedlivější
rozdělování daní přinese
lepší obnovu a rozvoj obcí

S velkým nadšením přivítal Spolek pro 
obnovu venkova výsledek hlasování o no-
vele rozpočtového určení daní. Marný leti-
tý boj za spravedlivější přerozdělování da-
ňových příjmů se zdá být konečně vybojo-
ván. V obecních pokladnách by se mohlo 
po novém roce sejít více peněz než v letech 
minulých. V mnoha případech by se jedna-
lo o miliony korun. „Proti diskriminaci ven-
kova bojujeme už celou řadu let,“ zdůraz-
nil předseda SPOV ČR Eduard Kavala. Na-
posledy se členové Spolku společně s SMS 
a NS MAS vloni na podzim zúčastnili pokoj-
né demonstrace před Úřadem vlády, jejímž 
cílem bylo podpořit návrh ministerstva finan-
cí o novém způsobu přerozdělování daní.

Více informací od strany 4

A TR

LÉTo NA VeNKoVě. K létu a prázdninám patří neodmyslitelně dětské tábory. Na snímku je skautský tábor ve Velkém Újezdě na hra-
nicích vojenského újezdu Libavá. Účastníci si mohli užít například stezek odvahy v okolních lesích. Foto: TSu
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A
Národní konference Venkov 2012: hledání
identity a cestu k udržitelnosti venkova
1. – 3. října 2012 v jihočeských Nových Hradech

Letošní již tradiční celonárodní konfe-
rence o venkovu se koná v malém městeč-
ku jen pár kilometrů od česko-rakouské 
hranice, a to v období, kdy jedno progra-
mové období končí a druhé se teprve při-
pravuje. Koná se v místech, kde sousedí 
dva stále odlišné světy, v čase, kdy se roz-
díly mezi městem a venkovem stírají do té 
míry, že máme problémy venkov vůbec de-
finovat, kdy venkov, kde žije většina z nás, 
potřebuje hledat vlastní identitu a svébyt-
nou cestu k udržitelnosti.

V době, kdy se tvoří nové strategické do-
kumenty krajů, kdy se připravují operační 
programy pro příští programovací období, 
chceme diskutovat o tom, kde a v čem mo-
hou pomoci venkovské mikroregiony a míst-
ní akční skupiny. Od roku 2004, kdy se míst-
ní akční skupiny zapojily do implementace 
Programu rozvoje venkova, získaly cenné 
zkušenosti, venkovské regiony prokázaly, že 
jsou schopné spolupracovat, nacházet ino-
vativní a originální řešení problémů na míst-
ní úrovni, že dokážou být důvěryhodným 
a spolehlivým partnerem.

„Získané zkušenosti chceme maximálně 
zúročit ve prospěch venkova. V rámci kon-
ference budeme tedy diskutovat o tom, ja-
ká konkrétní témata jednotlivých operač-
ních programů mohou rozpracovat integro-
vané strategie venkovských mikroregionů 
a implementovat místní akční skupiny,“ řek-
la Jiřina Karasová, předsedkyně jihočeského 
Krajského sdružení Národní sítě MAS, které 
letošní konferenci organizačně zajišťuje,“ 
proto jsme k diskusi přizvali nejen lidi z regi-
onů, ale i odpovědné pracovníky i politiky 
z jednotlivých ministerstev, které budou jed-
notlivé operační programy administrovat.“

Diskuse budou probíhat v pěti tematic-
kých workshopech, které budou doplněny 
exkurzemi po úspěšných projektech. Vzhle-
dem k poloze Nových Hradů, místa konání 
konference, zamíří každá z exkurzí také do 
blízkého Rakouska. Účastníci se tak mohou 
těšit na návštěvu zpracovatelského centra 
Waldland nebo třeba rodinné sklárny udržu-
jící staletou tradici zpracování skla v regio-
nu. Seznámí se také s netradičním využitím 
bývalé vojenské roty nebo celnice, ochutna-
jí „život na buquoiském zámku“ či v novo-
hradské historické kovárně.

Celostátní konference Venkov je nejen 
místem k diskusi odborníků a venkovských 
aktérů, ale tradičně také osvědčeným pro-
storem pro sdílení zkušeností a navazování 
spolupráce regionů z celé republiky a vzhle-
dem k rostoucímu zájmu zahraničních účast-
níků také ze zahraničí.

Národní konferenci Venkov 2012 pořá-
dá Spolek pro obnovu venkova ČR v rámci 
Celostátní sítě pro venkov, zřízené minister-
stvem zemědělství v součinnosti s Krajským 
sdružením NS MAS Jihočeského kraje. Kon-
ference naváže na jednání, která se usku-
tečnila v roce 2009 v Holešově, v roce 2010 
v Lázních Bělohrad a v roce 2011 v Sedlča-
nech.

Zuzana Guthová, MAS Sdružení růže
Více informací na str. 30–33

Země živitelka se koná již po 39.:
Venkov obsadí tentokrát Pavilon Z

Prostory výstaviště v Českých Budějovicích se od 30. srpna do 4. září promění v meziná-
rodní a v tuzemsku nejnavštěvovanější agrosalon Země živitelka. Stejně jako v předchozích 
letech spolupracuje i letos výstaviště při přípravě programu věnovanému venkovu s Národ-
ní sítí Místních akčních skupin ČR či Spolkem pro obnovu venkova ČR.  Tentokrát v Pavilo-
nu venkova Z budou mít návštěvníci možnost vidět prezentace jednotlivých místních akč-
ních skupin, které působí na českém a moravském venkově, Spolku pro obnovu venkova 
ČR, rovněž prezentace slovenské národní sítě MAS. Také letos se na Venkovské tržnici vy-
střídá řada výrobců a řemeslníků, kteří používají regionální značku a nad nimiž drží ochran-
nou ruku Asociace regionálních značek ČR. Celodenní programy zpestří lidová muzika a ob-
čerstvení a na okolních plochách s propojením k pavilonu T si lidé budou moci udělat ob-
rázek o současném životě na českém, moravském a slovenském venkově. V pátek 31. 8. se 
uskuteční Večer venkova s hudbou a doprovodným programem. Na pořádání 39. ročníku 
se podílí ministerstva zemědělství, pro místní rozvoj, agrární či potravinářská komora.

Otevírací doba: Mezinárodní agrosalon Země živitelka můžete navštívit od 30. 8. do 
4. 9. 2012, každý den od 9 do 18 hodin, poslední den do 17 hodin.

Šum, zdroj: www.vcb.cz
Podrobnější program najdete na str. 34–35
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Evropská soutěž obnovy vesnice 2012, která se
odehrála „Na stopě budoucnosti“, už zná výsledky

V Evropské soutěži obnovy vesnice 2012 získaly 
Ratměřice (Vesnice roku 2010) ocenění za celistvý, 
udržitelný a mottu soutěže odpovídající rozvoj výji-
mečné kvality. Komňu (Vesnice roku 2011) ocenila 
komise za výjimečné výsledky ve více oblastech roz-
voje vesnice. Česká a moravská obec se do finále pro-
bojovaly spolu s dalšími devětadvaceti evropskými 
vesnicemi. Absolutním vítězem se stal švýcarský Vals.

Po letošním dvanáctém ročníku Evropské ceny obnovy vesnice 
se mezinárodní porota shodla, že vyznamenání si zaslouží přede-
vším obce, které hledí kupředu, orientují se na možnosti svého dal-
šího rozvoje a na výzvy, před nimiž aktuálně stojí, umí kreativně 
a inovativně odpovídat. Není proto divu, že motto soutěže znělo 
„Na stopě budoucnosti“. Slavnostní vyhlášení letošních vítězů se 
uskuteční na setkání účastníků soutěže v rakouském Langeneggu 
(vítězi z roku 2010) ve dnech 20. až 22. září 2012.

Zdroj: http://www.landentwicklung.org/website/output.php?id=1021&idcontent=1355

Ratměřice jsou výjimečné tím, že navzdory vzdálenosti od vel-
kých měst dokáží vést hodnotný, kvalitní a velmi aktivní život s ori-
entací na udržitelný rozvoj, plánování a zapojení občanů, nekon-
venční činnosti v sociální, kulturní a podnikatelské oblasti, perma-
nentní utváření veřejného prostoru. Obzvlášť je třeba také zmínit 
rozvoj rovných šancí lidí s hendikepem, mladých a seniorů, schop-
nost využít finanční podporu z evropských a domácích zdrojů, do-
tváření veřejných prostor uměleckými díly vytvořenými v rámci ka-
ždoročního sochařského sympozia. Na základě těchto vynikající vý-
sledků jsou Ratměřice vyznamenány Evropskou cenou obnovy 
vesnice za celistvý, udržitelný a mottu odpovídající rozvoj výjimeč-
né kvality.

Sledováním svých cílů se obci Komňa podařilo vytvořit atraktivní 
životní prostor. Díky zaměření na mladou generaci obec nestárne, ný-
brž zůstává aktivní a mladá. Občané jsou si vědomi své identity, dba-
jí na životní prostředí a pečují o bohaté tradice. Hodnotná zástavba je 
ceněná a občané dbají na udržování svých rodinných domů a jejich 
okolí nejen díky dobrým příkladům a finanční podpoře ze strany ob-
ce, ale také z vlastní iniciativy. Rozumné a zodpovědné hospodaře-
ní kontinuálně zajišťuje udržitelné pokračování rozvojového procesu 
a péče o kulturní krajinu v rámci ekologického zemědělství s biopro-
dukcí a udržitelného obhospodařování obecních lesů dále zvyšuje kva-
litu života v Komni. Výsledky Komni oceňujeme „Evropskou cenou ob-
novy vesnice za výjimečné výsledky ve více oblastech rozvoje vesnice“.

Zveme všechny příznivce 
venkova na mezinárodní 
výstavu Agrokomplex do 

Nitry a na tradiční výstavu 
Země živitelka

do Českých Budějovic...

http://www.vals.ch
http://www.langenegg.at
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Nový způsob rozdělování daní, který schválila v pátek 13. čer-
vence poslanecká sněmovna, přinese nejen spravedlivější rozdělo-
vání daní mezi velká města a malé obce a narovná tak letitou dis-
kriminaci, ale zejména přinese nové možnosti pro lepší obnovu 
a rozvoj obcí díky větším penězům do obecních pokladen.

„Novela zákona umožní v obcích daleko lépe plánovat investi-
ce, opravy a další rozvoj. Menší závislost na dotacích dovolí inves-
tovat do toho, co obec nejvíc pálí a opravdu potřebuje. Věříme, že 
se také zmírní neblahý trend vylidňování venkova,“ řekl předseda 
Sdružení místních samospráv Josef Bartoněk.

Zatímco čtyři největší města ztratí jednu miliardu korun, všech-
ny ostatní města a obce získají od 1. 1. 2013 díky novele zákona 
o rozpočtovém určení daní navíc 12 miliard korun. Novela tak při-
náší snížení 4,5 násobného podílu z daní čtyř největších měst na 
úkor malých obcí a blíží se hranici trojnásobku. V roce 2013 tak 
získají české, moravské a slezské obce 130 miliard korun.

Novela RUD UbíRá velkým městům, 
změNí se také způsob fiNaNcováNí škol

„Obce budou mít větší příjmy ze sdílených daní. I ta nejmenší 
z nich dostane nově minimálně 9 tisíc korun na jednoho obyvate-
le, dnes má přitom pouhých 6800 korun,“ uvedl šéf poslaneckého 
klubu TOP 09 a Starostů Petr Gazdík. „Většina českých a morav-
ských obcí získá více peněz do svých rozpočtů, nejvíce pomůže no-
vela zákona obcím od 500 do 50. tisíc obyvatel. Právě ty na nespra-
vedlivý systém dělení daní dosud nejvíce doplácely,“ dodal Gazdík.

Novela RUD ubírá z rozpočtu Prahy 650 milionů, Brna 203 mi-
lionů, Ostravy 158 milionů a Plzně 90 milionů ročně. Celkově se 
ale obcím v rámci RUD rozdělí více peněz, především díky tomu, 
že novela zákona přidává do rozpočtového určení daní prostředky 

původně určené na národní dotační tituly. „Tyto dotace se stanou 
příjmovou základnou obcí a nechť starostové a obecní zastupitel-
stva rozhodují o svých penězích dle svého uvážení,“ uvedl ministr 
financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Dodal, že 1,5 miliardy z navý-
šených 12 miliard tvoří současný příspěvek na školství, který je vy-
plácen dotačním způsobem z Všeobecné pokladní správy. Nově se 
stane součástí příjmové základny obcí. „Počet žáků v mateřských 
a základních školách se stává v tomto návrhu parametrem pro vý-
počet příjmů dané obce,“ vysvětlil Kalousek.

Novela zákona o rozpočtovém určení daní je výsledkem vyjed-
návání mezi koaličními stranami a kompromisem mezi požadavky 
TOP 09 a STAN i ODS. Právě občanští demokraté původní snížení 
rozpočtů čtyř největších měst, tedy Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, 
odmítali.

„Je to pro nás malé vítězství na cestě za důstojným postavením 
venkova,“ konstatoval předseda SMS Josef Bartoněk, které s cílem 
posílení příjmů obcí před několika lety vzniklo. „Nebáli jsme se pro-
sazovat také snížení příjmů velkých měst, neboť právě zde končila 
většina prostředků, které mají sloužit k plošnému financování 
všech měst i obcí spravedlivějším dílem,“ vysvětlil předseda SMS.

spolek je NaDšeN, poslaNci schválili NovelU 
o přeRozDělováNí DaNí

S velkým nadšením přivítal Spolek pro obnovu venkova ČR výsle-
dek hlasování o novele rozpočtového určení daní. Poslanci ji schvá-
lili počtem 158 hlasů. Proti návrhu se jich vyjádřilo jen čtrnáct.

Marný letitý boj za spravedlivější přerozdělování daňových pří-
jmů se zdá být konečně vybojován. V obecních a městských po-
kladnách by se mohlo po novém roce sejít více peněz než v letech 
minulých. V mnoha případech by se jednalo o miliony korun.

Nové spravedlivější rozdělování daní
přinese lepší obnovu a rozvoj obcí
Obce získají 12 miliard navíc. V roce 2013 to má být 130 miliard. 9 tisíc korun na obyvatele
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„Proti diskriminaci venkova bojujeme už celou řadu let,“ zdů-
raznil předseda SPOV ČR Eduard Kavala. „V roce 2007 jsme v tom-
to duchu iniciovali i petici a předali ji tehdejšímu předsedovi Sená-
tu Přemyslu Sobotkovi,“ připomněl Kavala. Aktivní zájem o dění 
kolem návrhu novely RUD nejeví pouze Spolek, ale i jeho partner-
ské organizace. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Sdruže-
ním místních samospráv ČR a Národní sítí Místních akčních skupin 
ČR se vloni na podzim členové Spolku zúčastnili pokojné demon-
strace před Úřadem vlády, jejímž cílem bylo podpořit návrh minis-
terstva financí o novém způsobu přerozdělování daní.

Ve své původní verzi navržená novela Poslaneckou sněmovnou 
neprošla. Přesto ji v jejím čerstvě schváleném znění venkovské orga-
nizace kvitují s povděkem. Čtyři protěžovaná města by měla být od 
roku 2013 ve srovnání s letošním rokem na daňových příjmech „při-
bržděna“, díky čemuž přibude v pokladnách ostatních měst a obcí 
celkem dvanáct miliard korun. Zákon však ještě musí odsouhlasit Se-
nát a podepsat prezident.

Tomáš Šulák, Kateřina Kapková

V kanceláři Václava Bujáčka, starosty tisícové obce Suchá Loz na 
jihovýchodě Moravy, se v pátek třináctého otevíralo šampaňské. 
Poslanci právě schválili novelu zákona o rozpočtovém určení daní, 
díky kterému do sucholožské obecní kasy přibude už příští rok o ví-
ce než dva miliony korun.

Díky tomu tam mohou začít se zasíťováním pozemků určených 
pro stavbu nových domů, část peněz půjde i na nové muzeum 
a dva nové rybníky. Plány na rozvoj Suché Lozi vznikaly v době, kdy 
ji vedl ještě Petr Gazdík, dnes předseda hnutí Starostů a nezávis-
lých a také šéf poslaneckého klubu TOP 09. A hlavně neúnavný vy-
jednávač čerstvě schválené novely, který s přijetím zákona spojil své 
další setrvání ve sněmovně.

„Nebylo vůbec jednoduché nové přerozdělení daní prosadit. Na-
ráželi jsme hlavně na lobby čtyř největších měst, kterým se nelíbilo, 
že budou dostávat méně peněz. Nakonec jsme ale našli kompro-
mis, a tak už od příštího roku bude dělení daní zejména pro menší 
obce spravedlivější,“ pochvaluje si Gazdík.

obce pláNUjí, co s milioNy Navíc
Kompromis se skutečně rodil těžko, ještě loni touto dobou do-

konce chtěli někteří poslanci z velkých měst na protest proti přijetí 
zákona držet hladovku a ve sněmovně zvednout ruku proti. Jenže 
Gazdík a další poslanci-starostové, pro které bylo rozpočtové urče-
ní daní velkým tématem předvolebních kampaní, pohrozili odcho-
dem ze sněmovny, což by prakticky znamenalo pád vlády. Předse-
da ODS (strany, která měla s novým dělením daní největší problém) 
Petr Nečas nakonec dohodl s TOP 09 kompromis. Čtyři největší měs-
ta tak přijdou přibližně o miliardu, a ne téměř o pět, s čímž se po-
čítalo původně.

Složitá novela plná hodnotících kritérií a koeficientů ve výsled-
ku přinese menším sídlům dvanáct miliard korun navíc, celkem si 
tak české a moravské obce už příští rok rozdělí 130 miliard korun.

HN oslovily přibližně padesát starostů s otázkou, jak peníze na-
víc využijí. Nejčastější odpovědi? Opravy silnic a chodníků, opravy 
škol a školek. „Už máme připravený seznam investic. Peníze pů-
jdou hlavně na opravy obecního majetku. Určitě je využijeme i ve 
školství, třeba na opravu oken anebo střech,“ říká starosta Vítko-
va Pavel Smolka. Nové rozpočtové určení daní do jeho obce přine-
se téměř dvanáct milionů korun ročně.

V takřka devítitisícových Semilech zase začnou stavět novou 
mateřskou školu, ta stávající už dosluhuje, a navíc nestačí uspoko-
jit všechny rodiče, kteří sem hlásí své děti. „Dosud byla stavba no-
vé školky odkázána pouze na možné dotace. Po změně rozpočto-

Předsedové SPOV Eduard Kavala, SMS Josef Bartoněk a prezident 
Agrární komory Jan Veleba na loňské pokojné manifestaci staros-
tů z Palachova náměstí k Úřadu vlády

Nakonec jsme našli kompromis, dělení daní
zejména pro menší obce bude spravedlivější

vého určení daní můžeme stavbu zafinancovat sami,“ raduje se 
místní starosta a poslanec Jan Farský. Mimochodem i on byl připra-
ven sněmovnu opustit, pokud by jeho kolegové novelu ve sněmov-
ně nepodpořili.

staRostové chtějí kvalitNí školy
Právě fakt, že novela ruší národní dotační programy pro obce, 

starosty těší asi nejvíc. Mnozí z nich barvitě popisují, jak kvůli do-
tacím přijížděli do Prahy s všimným pro ministerské úředníky, aby 
si zajistili dotaci tu na výstavbu školy, tu na opravu silnice. „Tato 
praxe, kdy do Prahy putovaly se starosty také litry slivovice a kila 
nejrůznějších domácích pochutin, už by měla skončit,” vzpomíná 
na zaběhnutá pravidla Gazdík.

Tímto přesunem by měly obce získat 10,5 miliardy korun, dal-
ších přibližně 1,5 miliardy korun pak mají dostat z částky, kterou 
v současné době obsahuje kapitola Všeobecná pokladní správa ja-
ko příspěvek na školství.

Z tohoto balíčku dostávaly doteď příspěvek na žáka všechny ob-
ce, peníze putovaly i do míst, kde žádná škola nebyla. Tyto obce 
pak posílaly adekvátní částku tam, kde jejich děti do škol dochá-
zely. Odteď na tuto dotaci dosáhnou jen ta sídla, která zřizují zá-
kladní a mateřské školy.

„To by mohlo vést ke zdravé konkurenci mezi městy, pro která 
teď bude víc než kdy jindy klíčové si žáky udržet,“ slibuje si od no-
vého zákona expertka TOP 09 pro oblast školství Anna Putnová. 
Čím více žáků totiž bude obec mít, tím více peněz z daní dostane. 
„Malé obce navíc dostanou šanci se spojit v jednu právnickou oso-
bu, která bude školu provozovat. V jednotlivých obcích pak mo-
hou být různé třídy,“ vysvětlila Putnová. Třeba v Čerčanech už po-
čítají s tím, že peníze využijí právě na zkvalitnění výuky v tamní ško-
le. „Chceme přilákat mnohem více dětí, dnes jich máme jen 350, 
ale kapacita je o 150 míst větší,“ řekla HN tamní starostka Dana 
Tomášková. Novela je nevýhodná přibližně pro třicet nejmenších 
obcí, které dostanou naopak méně než dosud.

HN

RoZPoČToVÉ URČeNÍ DANÍ
Je to systém financování všech obcí a měst v České republice. 
Z některých daní, které stát vybere, dostanou obecní rozpočty 
nově 20,83 %. To je více než dosud. Konkrétně z daní z přida-
né hodnoty, příjmů fyzických a rovněž právnických osob. Města 
a obce pak prostřednictvím těchto peněz zajišťují své financování.
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Města a obce se ve Zlínském kraji od příštího roku začnou mě-
nit k lepšímu. Po novém přerozdělení daní, které schválili poslanci, 
jim ročně přitečou navíc miliony korun. Peníze půjdou hlavně na in-
vestice. Pomocí těchto peněz by se mohl příhraniční kraj, jež sráží 
nedostatek financí, začít zvedat. V jedné obci opraví cesty, ve dru-
hé zastávky, další plánuje rekonstrukci školy či veřejného osvětlení.

Třeba Lačnov s necelými 900 obyvateli si polepší o dva miliony, 
které použije na klíčovou investici. „Budeme dělat kanalizaci za 
90 milionů, peníze budou do této akce padat jak do černé díry,“ 
řekla starostka Marie Vlčková. Zlín si přijde na zhruba třináct mi-
lionů, které přesune do rozpočtové rezervy a použije na investice, 
o nichž rozhodnou zastupitelé. „Na co přesně půjdou, nelze teď 
říct,“ podotkl náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

Menší města a obce zatím dostávaly po přerozdělení peněz vy-
braných z daní 6 800 korun na hlavu, zatímco čtyři největší aglome-
race (Praha, Brno, Plzeň, Ostrava) 31 tisíc korun. Tento nepoměr se 
mění ve prospěch obcí, jež budou inkasovat devět tisíc na obyvate-
le. „Obce jsou dosud v pozici člověka, který stojí před nákupním 

Zlínský kraj jásá, města i obce dostanou z daní více peněz
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centrem a má jen hrst drobných. Teď budou moci budovat, co uzna-
jí za vhodné. A věřím, že to bude brzy vidět,“ naznačil poslanec za 
hnutí Starostové a Nezávislí Petr Gazdík, jež změnu prosazoval.

„Pro Brno (přijde o 203 milionů) to znamená velký zásah,“ po-
steskl si naopak brněnský primátor Roman Onderka.

obce s velkoU RozlohoU si o moc Nepolepší
Ve Zlínském kraji je ale veselo, nikdo si nepohorší. I když někde 

jsou rozpačití, protože čekali, že dostanou víc. V přerozdělování da-
ní ale hrál roli nejen počet obyvatel. Rozhodoval třeba i počet dětí ve 
škole a rozloha katastru. Proto si například Rajnochovice, jež zabe-
rou 1 644 hektarů, vylepší rozpočet jen o 400 tisíc korun. A soused-
ní Podhradní Lhota s přibližně stejným počtem obyvatel, ale s rozlo-
hou necelých 400 hektarů o více než milion. „Zdá se mi to nespra-
vedlivé, protože my pečujeme o dlouhé úseky cest na Troják a Tesák, 
což něco stojí,“ zdůraznil starosta Rajnochovic Antonín Uhřík.

více školáků, více peNěz
Obce s větší rozlohou už nebudou tolik zvýhodněné, protože 

jejich příjmy jsou už teď vyšší. Faktor počtů školáků je podobný. 
Přibližně stejné vesnice Osvětimany a Bystřice pod Lopeníkem se 
liší v počtu žáků. Ta první jich má přes 150, druhá jen čtyřicet. Roz-
díl v daních je přes milion korun. Zákon chce totiž motivovat ob-
ce, aby „produkovaly“ vlastní školáky. „Snad nám bude žáků při-
bývat,“ přeje si bystřický starosta Viktor Machala.

Nejdříve ale musí změnu zákona o rozpočtovém určení daní 
schválit Senát a pak podepsat prezident. Pro senátorku Janu Ju-
řenčákovou to bude zvláštní chvíle, protože právě ona v roce 2006 
ještě jako starostka malé vísky Rokytnice přišla jako první s nápa-
dem na změnu. Původní profesí daňová poradkyně si všimla dis-
proporce a začala jednat. „Stálo mi to za to, přes všechny tlaky vy-
tvářené na mou osobu,“ podotkla Juřenčáková.

Zdroj: http://zlin.idnes.cz/vice-penez-pro-mesta-a-obce-na-zlin-
sku-dws-/zlin-zpravy.aspx?c=A120717_1804691_zlin-zpravy_jog

Psal se rok 2006, někdy z jara. Daňová expertka a starostka 
menší moravské obce řešila s místostarostou jiné obce z regionu 
problematiku financování samospráv. Z diskuse vzešel jednoznač-
ný závěr. Obce jsou při rozdělování daňových výnosů státu samo-
správám značně diskriminovány.

Rozdíl v příjmech na hlavu občana menší obce ve srovnání s Pra-
hou byl tehdy 6,5 násobný. Ti dva se jmenovali Jana Juřenčáková 
a Stanislav Polčák. Starostka Juřenčáková se následně rozhodla 
kandidovat do Senátu s programem nápravy legislativy, těžce do-
léhající na menší obce. Žádala, aby byl nastaven spravedlivý systém 
podle vzorů jiných zemí EU. S nominací starostovského hnutí se-
nátní volby jako jedna z mála neparlamentních kandidátů vyhrála.

Již z pozice senátorky spolu s Petrem Gazdíkem, Josefem Zichou, 
Vladimírem Kráčalíkem, Stanislavem Polčákem a dalšími komunál-
ními politiky ze Zlínska iniciovala uzavření Smlouvy obcí a měst pro-
ti daňové diskriminaci. Tu v roce 2007 podepsalo přes 1500 obcí 
a měst ze všech regionů naší země.

Dvě obce si na diskriminaci stěžovaly u českého Ústavního sou-
du a následně u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. 
Protesty představitelů samospráv uspěly. Ministr financí Miroslav 
Kalousek připravil změnu zákona o rozpočtovém určení daní, kte-
rou byl snížen diskriminační rozdíl z 6,5 násobku na necelý 4,5 ná-
sobek. Samosprávy si polepšily o více než 4 miliardy. Součástí do-
hody mezi tehdejším ministrem M. Kalousekem, starostou P. Gazdí-
kem a místostarostou S. Polčákem byl závazek, že obě obce stížnost 
ze Štrasburku vezmou zpět a představitelé výzvy se zapojí do prá-
ce ministerské komise pro další změnu zákona.

Mělo dojít k podrobnému zkoumání nákladů a potřeb různých 
velikostních kategorií obcí a měst. Podle výsledků analýzy pak mě-
lo ministerstvo připravit novou právní úpravu rozpočtového urče-

ní daní, jejímž klíčovým slovem měla být „systémovost“. Vláda 
však padla a tím se zastavily další práce na novém zákoně. V me-
zidobí v lednu 2008 vznikla nadstranická organizace obcí a měst 
– Sdružení místních samospráv ČR, která již oficiálně sdružila přes 
1100 samospráv.

Díky uzavření dohod v červenci 2009 mezi hnutím Starostové a ne-
závislí a TOP 09 byla do společného programu pro poslanecké volby 
vtělena zásadní pasáž, požadující odstranění nedostatků ve financo-
vání samospráv. Po úspěšném sestavení vládní koalice byly práce na 
novém zákoně na ministerstvu financí v listopadu 2010 obnoveny.

Nový návrh dělení daňových výnosů obcím a městům podle 
vládního programového prohlášení bude představen do konce 
května 2011. Schválení parlamentem se předpokládá nejpozději 
v roce 2012. Cílovým stavem je dosažení trojnásobku rozdílu me-
zi nejchudší obcí a hlavním městem v tomto volebním období.

Na cestu změny financování samospráv jsme se vydali v roce 2006. 
Kdo by řekl, že před námi stojí šestileté náročné období, na jehož kon-
ci můžeme doufat v dosažení tohoto zásadního cíle. Ale kdo by také 
před šesti lety řekl, že se podaří 6,5 násobek reálně snížit na polovi-
nu, tedy na rozdíl trojnásobku? V roce 2006 byste jej označili za sníl-
ka. Nyní se na tématu rozpočtového určení daní snaží doslova přiži-
vit řada politiků, jak z nejvyšší úrovně, tak regionálních představitelů.

Hnutí Starostové a nezávislí jde o prosazení změny, nehlásíme pro-
to do světa, že na změně dlouhodobě a cílevědomě pracujeme. Ka-
ždý, kdo se přihlásí ke změně financování samospráv s cílem odstra-
nit stávající neodůvodněné rozdíly, je vítán. Cesta, na jejímž konci je 
již snad vidět zásadní změna zákona, není „politickým monopolem“, 
ale otevřena pro všechny odpovědné představitele samospráv.

http://www.starostove-nezavisli.cz/o-nas/rud/rozpoctove-urce-
ni-dani-o-ceste-ktere-na-zacatku-nikdo-neveril.html

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ: O cestě, které na začátku nikdo nevěřil

Poslanec a předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík

http://zlin.idnes.cz/vice-penez-pro-mesta-a-obce-na-zlinsku-dws-/zlin-zpravy.aspx?c=A120717_1804691_zlin-zpravy_jog
http://zlin.idnes.cz/vice-penez-pro-mesta-a-obce-na-zlinsku-dws-/zlin-zpravy.aspx?c=A120717_1804691_zlin-zpravy_jog
http://www.starostove-nezavisli.cz/o-nas/rud/rozpoctove-urceni-dani-o-ceste-ktere-na-zacatku-nikdo-neveril.html
http://www.starostove-nezavisli.cz/o-nas/rud/rozpoctove-urceni-dani-o-ceste-ktere-na-zacatku-nikdo-neveril.html
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K o m e n t á řK
Venkovští Jánošíci
a velkoměstští „kmotři“

Možná mají ještě Pražané v paměti jak loni v září pochodovalo 
městem několik set starostů na podporu novely, jíž prosazoval je-
jich zástupce ve sněmovně Petr Gazdík, předseda poslaneckého 
klubu TOP 09 a Starostů a nezávislých, a předkládal vládě ministr 
financí Miroslav Kalousek. Šlo o změnu poměru přidělování peněz 
z rozpočtového určení daní: oproti dosavadnímu systému by men-
ší obce získávaly více a poněkud by ubylo čtyřem největším měs-
tům, tedy Praze, Brnu, Ostravě a Plzni.

Ty totiž dostávají víc než třikrát tolik co menší obce - tedy v po-
měru na počty obyvatel. Premiér tehdy demonstrantům slíbil, že 
vláda návrh vbrzku schválí, ale to se nestalo a hledal se nějaký kom-
promis, neboť ODS, tradičně ve velkých městech silná, měla výhra-
dy a označovala Kalouskův návrh za „jánošíkovský“ – tedy boha-
tým brát a chudým dávat. Jmenovaná velkoměsta by totiž přišla cel-
kem o pět miliard. Petr Nečas hovořil kupříkladu o variantách přidat 
menším z úspor v plánovaném gigantickém ekotendru, anebo na-
lézt prostředky z dotací či z šetření jednotlivých ministerstev. Ubírat 
jen tak velkoměstům ODS prostě nechtěla.

Měsíce se pak rokovalo a řešení odkládaly různé jiné otázky, 
včetně hrozícího rozpadu koalice při štěpení klubu Věcí veřejných. 
Mezitím se také odsunul do nedohledna obří ekotendr, takže s fi-
nancemi z něj nemohl premiér kalkulovat. TOP 09 vyčítala ODS, že 
hledání dohody brzdí, protože ve velkých městech působí jejich 
„kmotři“. Starostové a nezávislí, respektive v parlamentní politice 
za dva roky zdomácnělý Gazdík, šli ovšem za svým. Hnutí opako-
valo, že snížení rozdílu ve financích je pro ně zásadní a připomína-
lo, že jde o součást vládního prohlášení. Uhájit dosavadní prostřed-
ky velkoměst premiér dost dobře nemohl a tak přece jen přišel čas 
na koaliční kompromis. Starostové ho podmiňovali tím, že obce 
musí dostávat na občana nejméně devět tisíc korun ročně (dopo-
sud to bylo necelých sedm tisíc), zatímco ODS trvala na maximál-
ně jedné celé a jedné desetině miliardy méně – dohromady – pro 
největší města. Kabinet minstrů nakonec novelu schválil oproti pů-
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Novela RUD úspěšně prošla Poslaneckou sněmovnou
Významný pokrok v úsilí SMS ČR je nadějí pro lepší budoucnost obcí

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,
navzdory všem pověrám se stal minulý pátek třináctého šťastným milníkem v životě našich obcí a regionů. Poslanecká sněmov-

na schválila novelu rozpočtového určení daní (RUD), jejímž důsledkem bude již od příštího roku více peněz v obecních pokladnách.
Považujeme za nutné připomenout, že naším cílem již od samého počátku bylo odstranění diskriminace obcí, financování velkých 

měst na úkor menších samospráv a nastavení systémového dělení daní mezi samosprávy. To současná novela nenaplňuje, a proto i na-
dále budeme na dosažení uvedených cílů pracovat.

Po tom, co se nám již dříve podařilo prosadit snížení 6,5 násobného podílu na 4,5 násobek, je současné přiblížení se hranici troj-
násobku dalším obrovským postupným úspěchem. K definitivní účinnosti novely samozřejmě ještě něco chybí. Ale my věříme, že 
ani senátoři ani prezident naděje starostů nezhatí. Novela Vám umožní v obcích daleko lépe plánovat investice, opravy a další roz-
voj svých obcí. Menší závislost na dotacích Vám dovolí investovat do toho, co obec nejvíc pálí a opravdu potřebuje. Věříme, že se 
také zmírní neblahý trend vylidňování venkova.

Podpora novely 158 poslanci je velmi potěšující a vypovídá o tom, že zákonodárci uznali argumenty o nepřiměřenosti rozdílů 
v současném RUD. Za to jsme jim vděčni.

Velkou zásluhu na zdárném prosazení změny máte především Vy, kteří naši práci podporujete a stojíte za námi. Bez Vaší podpo-
ry bychom neměli sílu zájmy obcí prosazovat. Mnohokrát děkujeme. 

Nyní se budeme snažit, aby novela hladce prošla dalším schvalováním. Ale ani pak naše práce nekončí, čekají nás další oblasti, 
v nichž Vám chceme pomáhat. Ať už jde o budoucnost dotací, změny zákonů týkajících se obcí, regionální školství, poštovní služ-
by nebo hospodaření s odpady, vždy směřujeme k jedinému cíli: posílit sebevědomí a nezávislost obcí a měst v našich regionech. Je 
důležité, abyste jako představitelé obcí prokázali i nadále odhodlání vzájemnou spoluprací chránit své obce a občany. Ve struktuře 
veřejné moci musí nezbytně samosprávy posílit a zaujmout důstojné místo, které jim právem náleží.

Ještě jednou děkujeme a přejeme Vám mnoho sil a úspěchů ve Vaší náročné práci.
Ing. Josef Bartoněk, předseda SMS

vodním slibům až letos v květnu, ale pak už to šlo zase dosti sviž-
ně. Neboť minulý pátek sněmovna zákon přijala a to výmluvnou 
většinou. Opozice totiž požadavky obcí podporuje a nelze tudíž 
očekávat, že novelu vrátí majoritně levicový Senát.

Jak naloží s přidanými penězi malé obce a města lze zhruba před-
pokládat – všude jsou nerůznější plány na něž se dosud nedostáva-
lo. „Velká čtyřka“ bude zase muset hledat všelijaké úspory a zřejmě 
má kde, o zefektivnění správy se hovoří přece neustále. Je samozřej-
mě také možné, že ve prospěch velkých tu a tam dojde k přesunu 
prostředků z krajů. A laik si zřejmě řekne, že pokud radnice budou 
například dbát na viditelnost tendrů, vystačí krásně i s menším ob-
jemem. A na veliké projekty přicházejí finance také z jiných zdrojů.

Jinou věcí ovšem je, že velká města do státní kasy přispívají zá-
sadně, zatímco některé malé obce zase takřka minimálně – s vý-
jimkou těch několika, kde bydlí některý miliardář. Takže určité dis-
proporce jistě existují a poukazovat se na ně hned tak nepřestane. 
Stejně jako se tu a tam objevují úvahy, že by se některé malé ob-
ce mohly sloučit, což by přineslo úspory. To jsou ovšem zatím spíš 
otázky budoucnosti a na páteční verdikt parlamentu se lze těžko 
dívat jinak, než na prozatím největší úspěch starostovského hnutí. 
Který může přinést Petru Gazdíkovi podstatné body na podzim, 
kdy se nadaný politik pokusí dosáhnout na hejtmanské křeslo.

ondřej Konrád, publikováno na serveru www.rozhlas.cz

http://www.rozhlas.cz
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Svaz měst a obcí se netají obavami

Naopak Svaz měst a obcí (SMO) ČR už před jednáním vlády k ná-
vrhu novely zákona o RUD konstatoval. že „odhady celkového da-
ňového inkasa, které je podstatné pro posouzení dopadů změn, tr-
pí nadměrným optimismem… nebo početními chybami“.

SMO připomnělo, že podle dostupných informací o důvodové 
zprávě k návrhu zákona o změně daňových a pojistných zákonů v sou-
vislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, půjde o zásah do 
podílů sdílení pro obce a kraje, s čímž Svaz vyjádřil nesouhlas. Jeho při-
pomínka však nebyla akceptována, nicméně, jak uvedl SMO na svém 
webu, předkladatel alespoň doplnil do důvodové zprávy srovnávací ta-
bulku, která podle Svazu měst a obcí napovídá následující:
1. Po necelých pěti měsících se odhad celostátního inkasa DPH pro 

letošní rok snižuje o 10 mld. Kč.
2. Korekce ještě zhruba o 2 mld. Kč již pro obce v důsledku sníže-

ní koeficientu sdílení znamená reálný pokles zdrojů.
3. Z textu důvodové zprávy je zřejmé, že navýšení sazeb o 1 pro-

centní bod by mělo do veřejných rozpočtů přinést 16,3 mld. Kč, 
což zhruba odpovídá přínosu posledního shodného navýšení 
v roce 2010 (z 9 % na 10 % a z 19 % na 20 %).

4. Není však jasné, proč se tato hodnota přičítá k již nereálnému 
odhadu roku 2012 a vytváří stejně nereálné celkové inkaso v ro-
ce 2013.

5. V případě, že se jakýkoliv zásah do systému RUD bude prová-
dět na nereálných hodnotách celkového inkasa, musí logicky 
přinést nereálné výsledky, které nikdy pro obce nebudou ve sku-
tečnosti příznivé. Zdroj: SMo

Aktualita: Zpráva z jednání
Stálé komise pro rozvoj venkova
Senátu ČR dne 17. 7. 2012

Jednání komise se na pozvání jejího předsedy zúčastnil předse-
da SMS ČR Josef Bartoněk. Protože hlavním bodem programu by-
lo RUD, jednání se zúčastnili i zástupci MF.

Z jednání komise:
RUD

– s účinností novely se stále počítá od 1. 1. 2013, i když nyní jsou 
určité technické potíže způsobené přesunem mezi sněmovními 
tisky 694 a 695

– ztrátové obce na základě omezení započítání katastru bude MF 
řešit individuálně podle míry ztráty a závazků té které obce, aby 
nedošlo k existenčnímu ohrožení některé z obcí z důvodu účin-
nosti novely zákona o RUD

– podle MF, ale nyní po započítání 10 ha na občana budou pro-
blémové pouze jednotlivé případy obcí

– konkrétní dotační tituly na ministerstvech rušeny nebyly, je záleži-
tostí ministerstev, jak se s úbytkem financí na dotace vypořádají

– senátorka Juřenčáková poděkovala MF i jménem SMS ČR a jeho 
členů za práci odvedenou při přípravě novely RUD

Přenesená působnost
MV počítá s odebráním velké části PP z obcí 1. Typu, služby už 

nyní ubývají a přenáší se na obce III. Typu. Přitom nikdo nevyčíslil, co 
to přinese. Obce I. a II. Typu nechtějí přijít o  matriky, stavební úřa-
dy a další služby. Návrh – hradit podle výkonů a obce by měly samy 
rozhodnout, jestli tu kterou službu zajišťovat chtějí nebo ne.

Daň z nemovitostí
MF připravuje nový zákon – možnost stanovit daňové mapy. 

Obcím by tak měla být dána větší volnost při stanovení DN.

Výnosy z loterií
Obce by to potřebovaly vědět, kolik se dávalo z loterií na sport, 

kvůli jednání se sportovci, kteří přicházejí na obce se zavádějícími 
informacemi a mají nereálné požadavky. MF: do konce roku by mě-
lo být rozděleno 6 mld., z toho ¾ má jít na obce.

Pozn.: na jednání, tak jako na mnoha jiných v poslední době, 
opět zazněla pochybnost o oprávněnosti existence malých obcí.  
Pro SMS ČR jsou takové úvahy nepřijatelné, ale zdá se, že za exis-
tenci malých obcí bude nutno v blízké budoucnosti vést tuhý boj. 
SMS ČR stojí na straně práva občanů na vlastní samosprávu.

Sepsal Josef Bartoněk

Jak hlasovali poslanci o RUD?
V pátek 13. července odpoledne schválila Poslanecká sně-

movna vládní návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní. 
Ze 180 hlasujících poslanců novelu podpořilo 158 poslanců. 
Proti bylo 14 poslanců (8 z ČSSD: Petr Hulínský, Jiří Koskuba, 
Stanislav Křeček, Adam Rykala, Roman Sklenák, Miroslav Svo-
boda, Jeroným Tejc a Lubomír Zaorálek; 2 z ODS: Jan Florián, 
David Vodrážka; 3 z KSČM: Petr Branný, Alexander Černý a Jiří 
Dolejš; 1 nezařazený poslanec Vít Bárta) a zdrželo se 8 poslan-
ců (1 z ČSSD: Milada Emmerová; 6 z KSČM: Vojtěch Filip, Pavel 
Hojda, Kateřina Konečná, Ivana Levá, Marta Semelová a Karel 
Šidlo; 1 z VV: Josef Novotný st.).

http://www.spov.org/rozpoctove-urceni-dani/novela-zako-
na-o-rozpoctovem-urceni-dani-schvalena.aspx
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kolik fiNaNcí NavíD získá vaše obec?
poDívejte se Na DaňovoU kalkUlačkU“

Daňová kalkUlačka:
http://www.obceliDem.cz/

http://www.spov.org/rozpoctove-urceni-dani/novela-zakona-o-rozpoctovem-urceni-dani-schvalena.aspx
http://www.spov.org/rozpoctove-urceni-dani/novela-zakona-o-rozpoctovem-urceni-dani-schvalena.aspx
http://www.obcelidem.cz/
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Rodina. Jak se to má s pojmem rodina 

v dnešní společnosti? Spolek pro obno
vu venkova ČR si tuto otázku také klade. 
Má dokonce svůj vlastní Program obno
vy rodiny (k přečtení na www.spov.org), 
jenž obsahuje jakési „desatero“ bodů, 
na co by se měl dnes klást důraz, co by se 
mělo v této zemi změnit, aby rodina ne
byla jen prázdným pojmem, ale živoucím 
a fungujícím společenstvím, kde je nor
mální, že děti vychovává matka a otec. 
Právě nad programem Spolku jsme se po 
roce opět krátce pozastavili také s děka
nem Josefem Pelcem, který působí jako 
kněz v Uherském Brodě. „Pokud se ales
poň něco z tohoto programu podaří na
plnit, bude to dobré. Každá snaha pove
de ke zlepšení“, myslí si.

Pojem rodina je v dnešní společnosti 
poměrně nepopulární. Zaznívá dokon
ce názor, zda už není spíše přežitkem. 
Děti vyrůstají stále častěji u nesezda
ných párů, které v tom nevidí problém. 
Výhodou je například i to, že se nemusí 
rozvádět, kdyby jim to náhodou „ne
klaplo“. Dokonce je dost nemoderní, 
když se někdo staví proti tomu, aby dě
ti vychovávali homosexuálové…

Všechno souvisí se vším. S morálkou, se 
vzděláním… Když někdo vyznává pohodlný 
styl života moc nepřemýšlet a utvářet si ná-
zor podle toho, co si člověk rychle přečte, 
nestudovat, nečíst moc do hloubky, pak to 
přináší ovoce i v těchto názorech. Na rodinu, 
na vztah, závazky, na výchovu dětí. Takže ra-
ději nevstoupí do manželství, aby si neublíži-
li rozvodem, a děti to nějak zvládnou. To 
mně přijde hodně sobecké. Jakmile už mám 
na starosti děti, musím se dívat jinak než op-
tikou toho, co je mně příjemné. Ale to jsou 
tradiční hodnoty. Když člověk vstupuje do 
manželství nebo do vztahu, měl by cítit od-
povědnost nejen sám za sebe, za své pohod-
lí a šťastný život, ale i za druhého. Proto si 
myslím, že krize rodiny souvisí i s krizí morál-
ky nebo s krizí hodnot, s krizí vlastní identi-
ty. Lidé jsou hodně masírovaní médii a tím, 
co je populární a dělají si názor, který jim ně-
kdo jiný předžvýká. 

Vzniklo toto sobectví i z toho, že jsou 
lidé nevěřící?

To se nedá tak říct. Se sobectvím bojují 
i věřící. Ale myslím, že ztráta hodnot podle 
jakéhosi měřítka, kterým posuzují své jedná-
ní, vede k tomu – jak říkal Chesterton – že 
když lidé přestanou věřit v Boha, pak věří 
úplně všemu. A když člověk ztratí hodnoty, 

pak se v tom zmatku řídí jen tím, co je mu 
příjemné. Nebo se nedívá dlouhodoběji do-
předu. Což pak vede k takovému tomu ži-
votu ze dne na den. Nebo k tomu, že se ne-
dívá dál a řídí se heslem užít si co nejvíc teď 
a tady a nezamýšlet se nad hlubším smyslem 
života. Myslím, že když člověk bere křesťan-
ství a víru do hloubky, ví, že má být odpo-
vědný a neohlížet se jen na momentální po-
žitek, dívat se jinak a objevovat, že láska má 
smysl i tam, kde člověk zapomíná na sebe. 
A myslím, že to je výzva pro křesťany. Měli 
by ukázat, že má smysl takto žít. I když to 
není jednoduché – protože láska je spojená 
i s obětí, jak říká křesťanská víra.

Myslíte si, že rodina, jejíž členové usi
lují o správný život, může být motivací 
pro ostatní, kteří nad založením rodiny 
či vůbec nad tímto pojmem váhají? 

Ano. Tak já to vnímám. Můžeme rodině 
dlouho teoretizovat tady nebo kdekoliv jin-
de, ale když lidé kolem sebe fungující rodi-
ny nevidí, pak tomu ani nevěří. 

Spolek pro obnovu venkova se o za
chování rodiny snaží a vytvořil proto 
i Program obnovy rodiny. Dělá tak (citu
ji) v přesvědčení, že právě venkov a ze-
jména malé obce mohou sehrát velmi 
důležitou roli při obnově rodiny a s tím 
souvisejících vztahů, v celé naší společ-
nosti, a že stejně tak dobře fungující ro-
diny sehrávají vysoce pozitivní roli při 
obnově a stabilizaci venkovských obcí 
a celého venkovského prostoru.

Ano samozřejmě. Je to vzájemná spolu-
práce. Tak se dostáváme k tomu, co může 
společnost udělat pro podporu rodiny. To je 
jistě velká výzva, protože mladí manželé ne-

Všechno je liberální a povolené. Kromě
toho, když máte konzervativní názor.
Rodina očima děkana Josefa Pelce, faráře v Uherském Brodě

Děkan Josef Pelc (40) je farářem v Uherském Brodě. Po studiu teologické fakulty v Olo-
mouci působil v Holešově, Přerově, Velkých Opatovicích a v Lipníku nad Bečvou.

http://www.spov.org
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bo lidé, kteří se rozhodují vstoupit do man-
želství, samozřejmě argumentují také tím, že 
stát nepodporuje, aby rodiče měli děti, tak 
proč vlastně vstupovat do manželství, že je 
to všechno finančně velmi náročné atd. Tak-
že určitě je zde prostor pro rodinnou politi-
ku, která by měla být na státní úrovni. Když 
pak bude vycházet ze zkušeností například 
i obcí, pak může přimět politiky více o tomto 
tématu přemýšlet. Když tedy bude od obcí 
vycházet větší tlak, pak to bude dobré. I tím 
směrem, kdy obec cítí a ví, že pro ni samot-
nou je důležité, že v ní žijí dobré a spokoje-
né rodiny, že se tam stěhují nebo chtějí stě-
hovat. Taková obec se pak může rozvíjet dál. 

Spolek ve svém programu vystupuje 
také proti „rozvodovému průmyslu“. 
Co říkáte názoru: „Chceme ztížit proces 
rozvodu, ponechat lhůtu k vyřešení ro-
dinných problémů – poradensky a me-
diačně, znevýhodnit iniciátora rozvodu 
v porozvodové výchově dětí a zacho-

vat dětem i po rozvodu péči obou rodi-
čů, s preferencí toho rodiče, který roz-
pad rodiny neinicioval.“

To je určitě složitější téma a nelze to tak-
to jednoznačně říct. Může se jednat o roz-
vod kvůli agresorovi, který jej neinicioval 
a tváří se, že děti chce… to by mohlo špat-
ně dopadnout. To zřejmě není ta nejlepší 
cesta k podpoře rodiny. Myslím, že cesta ke 
stabilizaci a obnově rodiny musí začít už při 
výchově dětí, ve školství. Ale je to dost složi-
té. Když už děti vyrůstají v rozpadlých nebo 
neúplných rodinách a samy neznají model 
rodiny. Skoro to vypadá, že rodina se v bu-
doucnu stane jakýmsi alternativním životním 
stylem v „naší bohaté rozvinuté západní 
společnosti“. A krize naší civilizace v Evropě 
(v USA je to trochu jiné) vede k tomu, že 
když ubývá rodin, ubývá i dětí a to pochopi-
telně vede k problematice demografické 
křivky. A pak přicházejí imigranti ze světa, 
který má jinou kulturu, jiné náboženství, kde 
se neuvažuje o tom, jestli rodina ano nebo 

ne. Tam je to úplně jasný předpoklad pro 
soužití muže a ženy. A tito lidé (například 
muslimové) mají často hodně dětí. Přijdou 
sem – pokud se něco nezmění – a budou no-
siteli nového pojetí rodiny. A s nimi sem při-
jde i jiná kultura, jiné zákony, jiný vztah k že-
nám apod. Nechci být xenofobní, ale mys-
lím, že i to je téma k zamyšlení. Vždyť ve 
Francii či Španělsku už tyto věci řeší. 

Takže bych možná řekl – ale to se nedá 
vnutit nebo dát rozkazem – že by lidé měli 
objevit poklad, který máme v tradici, oprášit 
ho a najít k němu nový vztah. To také cítím 
jako své poslání. Podobně jako se tady Aso-
ciace regionálních značek snaží podporovat 
stará řemesla a starý způsob výdělku – urči-
tě to dělá novým způsobem. Nemůžeme se 
vrátit do doby před 100 nebo 200 lety. Ale 
můžeme to cenné znovu oživit a rozfoukat. 
Myslím, že v rodině tento potenciál je. I v tra-
dičních křesťanských hodnotách. To je po-
klad naší civilizace a my ho neumíme obje-
vit. A to je zase výzva pro nás věřící, křesťa-
ny a duchovní – možná sami někde tápeme. 
Nejsme ale z jiné planety. Pocházíme také 
z této kultury, civilizace, máme společný 
„osud“ s lidmi, kteří žijí v rodinném životě. 
To že něco vyznáváme nebo chceme žít ně-
jaké hodnoty, ještě neznamená, že se nám 
to vždy daří. Ale je to lepší než říct, že něco 
takového neexistuje. 

Ale můžeme se snažit a usilovat 
o správný život. 

Přesně tak. 

Kdysi jsem dělala rozhovor s mamin
kou osmi dětí. Sama mám pět dětí a ba
vily jsme se o tom, že se nás často lidé 
ptají, jestli jsme věřící…

Také jsem se chtěl zeptat…(smích)

A já jsem se jí ptala, proč to má mít 
souvislost s vírou? A ona řekla: „Myslím, 
že víra  je  jakýmsi základem pro  to, že 
upřednostňujete přijetí dítěte před ma-
teriálním  životem,  který  omezuje  lidi 
přijmout dalšího člena rodiny, protože, 
když si to ekonomicky spočítají – tak to 
vždycky vyjde tak, že se budou mít lépe, 
když toho dalšího člena nepřijmou. Du-
chovně zaměřený člověk dá prioritu lid-
skému  životu.  Myslím  si,  že  věřící  lidé 
mají jiné hodnoty.“ A je to tak, že život 
bez víry vede k materiálnímu konzumní
mu životu, kdy má člověk úplně jiné pri
ority – potřebuje si svůj život tzv. užít. 
A s tím samozřejmě souvisí také výcho
va dětí. Ta žena také říkala: „Není nejdů-
ležitější, jak moc je člověk na tomto svě-
tě vzdělaný a co všechno dokáže – ale 
jak je na tom morálně. Ideální je, když 
přijme víru. A když pak na tom dospě-
lém člověku vidíte, že to dokázal – tak je 
to ta největší odměna pro rodiče.“

Zajímalo by mě, co si ta paní představuje 
pod tím, jak na tom má být člověk morálně. 
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Myslím, že by Vám řekla, že tradiční 

morální hodnoty se ani za sto let ne
změní, i když to tak může někdy vypa
dat. A k těm patří slušnost, ohleduplnost, 
obětavá nezištná pomoc, nezávidět dru
hým ale přát jim, nepomlouvat, chápat 
druhé i v jejich nedostatcích, u mužů 
podporovat mužnost a hrdinství a u žen 
ženskost a jemnocit, později také mateř
ství. Všichni se stále máme co učit a to je 
třeba také říkat dětem, které vychová
váme. Že i my jsme stále na cestě…

Ale pojďme opět nahlédnout do pro
gramu Spolku. V kapitole Rodina a legis
lativa se píše: „Falešná svoboda způso-
bila, že jsme svědky masivního rozpadu 
rodin, který je přímou cestou k rozpadu 
naší civilizace. Zákon bez morálky, který 
je  charakteristický  pro  naši  dnešní  za-
stupitelskou demokracii,  je  jejím hrob-
níkem. Dnešní, tzv. prorodinné zákonné 
normy,  nedávají  předpoklady  pro  har-
monická  manželství.  Je  třeba  usilovat 
o jejich změnu, aby legislativa zakotvila 
uvedené principy v právním řádu České 
republiky skutečně účinným způsobem.“

Krásná teze, ale co konkrétně to zname-
ná? Nesmíme zapomenout na dlouhodobě 
nastavený systém, na práva a svobody apod. 
a různá lobby, která zdůrazňují, že každý má 
právo na svou sexuální orientaci a na to jest-
li se rozhodne žít v manželství nebo ne. Pří-
liš dlouho žijeme v našem českém liberálním 
prostředí, kde je téměř vše dovoleno. Nevím, 
jestli stát najednou přijde s tím, že řekne – 
tak to tedy nějak omezíme. Spíš by se mělo 
podporovat to, aby rodinný způsob života 
měl prostor žít a rozvíjet se. Někdy mně při-
padá, že v naší liberální společnosti je všech-
no liberální a všechno povolené. Kromě to-
ho, když budete mít konzervativní názor. 
Všechno je svobodné, ale musíte poslouchat 
nás. A to jakoby požírá samo sebe. 

V kapitole Rodina a škola se píše: 
„V podmínkách venkovských obcí na
dále klást důraz na dobrou funkci ven
kovských škol a jejich neformální spo
lupráci s rodiči. Podporovat ve školách 
takovou výchovu, která bude zásadně 
prorodinná…“ Tady směřujeme i k tomu, 
aby se nerušily školy na venkově. 

S tím naprosto souhlasím. To je dobrá 
myšlenka. 

V další kapitole se zase například píše, 
jak je třeba posilovat společenskou sho
du o tom, že především děti, nikoliv stát, 
se mají postarat ve stáří o své rodiče.

Mám možná trochu pravicovější názor, 
ale myslím si, že člověk by se měl starat o své 
stáří také sám. Ne to nechat na státě nebo 
jen svých dětech. Ano. Oni mají pomoct. Ale 
i člověk sám by měl být odpovědný sám za 
sebe. Jednak bychom měli sami přemýšlet 
o tom, jak se na stáří (dá-li Bůh a my se ho 
dožijeme) zabezpečit. Měli bychom to brát 

včas vážně a nečekat pak, kdo se o nás po-
stará. Ale tím nechci říct, že by se děti nemě-
ly starat o své rodiče. To určitě měly. Nemě-
lo by se na to ale spoléhat. A měli bychom 
se sami snažit, dokud to jen půjde. 

A soužití manželů, rodičů s dětmi 
i prarodiči v jednom domě – to je také 
velké téma. Může být velmi kompliko
vané a stresující anebo také zajímavé, 
posilující a radostné. Mnohému se mů
že jeden od druhého naučit. Záleží 
opět na přístupu všech zúčastněných. 
Takové soužití se může rovnat i vyso
ké škole. 

V programu se dále píše, že se v na
ší společnosti vytrácejí pojmy slušnost, 
odpovědnost, úcta, pokora, důvěra. Vy
trácí se víra, která je zdrojem našich snů 
a tužeb, formuje naše chování, pomáhá 
nám zvládat složité životní situace. 
Spolek navrhuje mimo jiné spolupraco
vat s církvemi jako přirozenými ochrán
ci Rodiny, zejména při správnému výbě
ru partnera, řešení rodinných konfliktů 
a způsobům, jak rodinu dlouhodobě 
udržet pospolu. Jak by mohla taková 
spolupráci s církví vypadat? 

U velké části společnosti převládá názor, 
že co se manželství týká, je církev jen jaká-
si obřadní instituce. Ale církev jako spole-
čenství věřících lidí a s dlouholetou tradicí 
křesťanských hodnot má určitě k manžel-
ství a k podstatě manželského života co ří-
ci. I když duchovní v katolické církvi nejsou 
ženatí. Církev nejsou jen kněží, ale celé spo-
lečenství. Bylo by dobré nacházet spoluprá-
ci v principech partnerského a manželské-
ho života. V centrech pro rodinu se církev 
snaží rozvíjet tzv. přípravu na manželství, 
která je jedním z důležitých poslání duchov-
ních ale i spolupracovníků katolické církve, 
kde se snaží už od dětství formovat děti 
a později i dospívající pro skutečné kvalitní 
partnerství v manželském životě. Takže vi-
dím možnost spolupráce právě v pomoci té-
to přípravy. 

To zřejmě souvisí i se vznikem dalších 
rodinných center v místech, kde ještě 
žádná nejsou. 

Ano. A tato centra jistě nejsou jen výsa-
dou katolické církve. 

Když to shrneme, co by mohlo po
moci, aby rodina v naší společnosti ne
byla přežitkem?

Vzor v kvalitních rodinách, v manžel-
stvích, která inspirují ostatní, která jsou 
schopna zkousnout i nějaké těžkosti, nést 
kříž, vydržet určité zkoušky. Rodiny by mě-
ly mít nějaké zázemí, cítit podporu i od stá-
tu, který si jich má vážit, dát jim najevo, že 
o nich ví. Rodiny mají mít prostředí, kde se 
mohou setkat – což jsou například zmíněná 
centra pro rodiny. A pak mít také kvalitní 
vzdělávání lidí, kteří do manželství vstupují 
nebo v něm žijí. 

Takže zapojit se do tohoto tématu 
musí úplně všichni, kdo mají vliv na to, 
jak se rodiny u nich budou mít. Rodiče, 
škola, obec, stát…

Ale je třeba najít, na čem se shodnou 
všichni. Protože jakmile budeme v jednotli-
vých bodech konkrétní, vznikne škála růz-
ných a rozličných názorů, které by mohly 
stát i v rozporu. Je třeba vést dialog a najít 
témata, na kterých se shodneme. 

Co se konkrétně Vám vybaví, když se 
řekne rodina. 

Vyrůstal jsem v úplné rodině a stále více 
to pociťuji jako velké štěstí. Čím jsem star-
ší, tím to považuji za důležitější. Když jsem 
se narodil, rodiče už byli vyššího věku tatí-
nek 41 a maminka 37 (dnes nic mimořád-
ného, tehdy netypické). A vážím si toho, že 
spolu dokázali žít a najít společnou řeč – 
i když to občas nebylo jednoduché. Pak si 
také vybavuji, že jsme společně trávili vol-
ný čas. 

Tomu já říkám stmelovadla
Ano. Také mám pocit, že dnešní moder-

ní ženy a muži toho musí mnoho stihnout 
a pak nemají čas pro sebe a pro rodinu. 

Nebo si ho neudělají
Lidé například před 200 lety měli přece 

tolik práce, a přesto si společný čas pro se-
be našli. Nebylo tolik lákadel, která dnes od 
sebe lidi odvádějí. Je to nápor na naši svo-
bodu a na naši odpovědnost. A v tom se 
musíme naučit žít. Zjistit, že ani není správ-
né všechno zkoušet, protože takto ztrácíme 
čas. 

Přečetla jsem Vám jen několik myšle
nek z programu obnovy rodiny…

Je zde spousta krásných a zajímavých 
myšlenek, kdyby se alespoň některé z nich 
podařilo realizovat, bylo by to perfektní.

Rozhovor vedla Marie Šuláková
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V soutěži Vesnice roku 2012 Středočeského kraje zvítězila v kon-
kurenci 21 obcí obec Kamýk nad Vltavou u Příbrami. Druhé místo 
a Modrou stuhu za společenský život vyhrála Vlkaneč z okresu Kut-
ná Hora a třetí místo a Bílou stuhu za činnost mládeže obdržely Tep-
lýšovice na Benešovsku. 

„I když byl počet přihlášených obcí sejný jako vloni, měla ko-
mise v průběhu pěti dnů obtížnější úkol, protože se zvýšil počet 
obcí s vysokou kvalitou nejen v oblasti společenského života, ale 
i v péči o životní prostředí, zeleň, činnost mládeže, také v oblas-
ti spolupráce se zemědělci, lesníky a rybáři,“ řekl Milan Bena, 
člen hodnotitelské komise a místopředseda SPOV Středočeského 
kraje.

Každá obec mohla před komisí v průběhu dvou hodin prezento-
vat svoji činnost i dosažené výsledky formou promítání i prohlídkou 
nejzajímavějších míst. „V některých hodnocených obcích mnohdy 
ani nestačil vymezený čas na předvedení toho, co se v obci uskuteč-
nilo a představení plánů do budoucna,“ uvedl dále Bena. K význam-
ným aktivitám spolkové činnosti ve Středočeském kraji patří podle 
Beny zejména obnova tradic staročeských májů nebo velký počet 
ochotnických divadelních spolků.

Vesnice roku: obnovují se tradice staročeských májů 
i ochotnické spolky

SoUTěŽ VeSNICe RoKU 2012. V létě se postupně v jednotlivých krajích konají slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2012. 27. července se 
vyhodnocení uskutečnilo v obci Radslavice na Přerovsku za přítomnosti zástupců Olomouckého kraje i předsedy SPOV ČR Eduarda Kavaly a ředi-
tele letošního ročníku soutěže Viktora Lišky. Přítomné také přivítala v hanáckém kroji bývalá tajemnice SPOV ČR Marcela Harnová. Foto: TSu

„I když ne všechny přihlášené obce komise ocení diplomem či stu-
hou, nemusí litovat, že se do soutěže přihlásily. Získají totiž cenné 
zkušenosti a příště už budou vědět, jak se připravit na další ročník 
soutěže. Někdy ovšem dochází i k tomu, že si obce poprvé přihláše-
né odnáší nejen diplom, ale i některou stuhu,“ sdělil dále Bena. To 
se podařilo například obci Dolní Břežany z okresu Praha-západ, která 
získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. K větší pro-
pagaci soutěže by podle něj mohly pomoci například i místní akční 
skupiny (MAS), které působí v jednotlivých krajích České republiky.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 21. července ve vítěz-
né obci Kamýk. Zde obdržely další stuhy i diplomy také ostatní obce. 
Oranžovou stuhu získala obec Petrovice za spolupráci se ZD Krásná 
Hora v okrese Příbram. Cenu Naděje za živý venkov navrhla komise 
vesnici Sudovo Hlavno v okrese Praha-východ. Středočeská komise ta-
ké letos udělila ve třech kategoriích Zlatou cihlu v Programu obnovy 
venkova. V kategorii A ji získal městys Louňovice za Muzeum včelař-
ství, v kategorii B obec Ostrov za kapli sv. J. Nepomuckého a v kate-
gorii C obec Kněžice za domov seniorů s pečovatelskou službou. 
Předsedou komise byl starosta Ratměřic Viktor Liška. Ten je současně 
i ředitelem celostátní komise. Tuto pozici si vysloužil díky vítězství 
Ratměřic v předloňském celostátním klání soutěže. 

šum / zdroj: Ing. Milan Bena, CSc.
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Spolek pro obnovu venkova ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR

pořádají�

Odborný seminář 
„Podpora rozvoje venkova v ČR“
Seminář�se�koná�v�rámci�doprovodného�programu�39.�ročníku�výstavy�Země�
živitelka�2012�v�Českých�Budějovicích�dne 31. 8. 2012, pavilon Z – 1. patro

Program:
10.30�–�11.00� Prezence
11.00�–�11.15� Zahájení�semináře�
11.15�–�12.00� �Úvodní�slovo�pana�ministra�Bendla�–�příprava�a�záměry�MZe�

ČR�v�oblasti�rozvoje�venkova�v�novém�plánovacím�období��
� � �Úvodní�slovo�pana�ministra�Jankovského�–�příprava�a�záměry�

MMR�ČR�v�oblasti�rozvoje�venkova�v�novém�plánovacím�obdo-
bí

12.00�–�12.15� Prostor�pro�dotazy�
12.15�–�13.45� Přednášky�a�příspěvky�pozvaných�hostů�
13.45�–�14.00� Závěrečná�diskuze�

Seminář�uvádí�a�moderuje�Mgr.�Eduard�Kavala,
předseda�Spolku�pro�obnovu�venkova�ČR.

Témata přednášek a příspěvků:
• strategie regionálního rozvoje
� Náměstek�Ing.�Michal�Janeba�–�MMR�ČR
• stanovisko a názory na období 2014–2020 a jeho ukotvení v PRV
� vrchní�ředitel�Ing.�Pavel�Sekáč,�ředitel�Ing.�Josef�Tabery�–�MZe�ČR
• Ohlédnutí za POV a Vesnicí roku 2011,
 pohled na postavení ČR v evropské soutěži
� vrchní�ředitel�Ing.�Jiří�Vačkář�–�MMR�ČR�
• aktuální otázky rozvoje našeho venkova v evropském kontextu
� ředitel�RNDr.�Josef�Postránecký�–�MMR�ČR
• Propojování aktérů na venkově a jejich začleňování
 do směrů rozvoje venkova
� vyjednavač�NS�MAS�ČR�Ing.�Václav�Pošmurný

IV. ročník Ceny naděje pro živý 
venkov má vítěze v krajských kolech

Cena naděje pro živý venkov, která je výsledkem hodnocení 
spolkového života v obcích a úrovně rozvoje místní občanské spo-
lečnosti již má vítěze v krajských kolech. Ti vzešli z hodnocení kraj-
ských komisí soutěže Vesnice roku, jejíž pravidelnou součástí je 
i udělování Ceny naděje. Letos se celorepublikové hodnocení 
uskutečnilo již po čtvrté. Ocenění Sdružení místních samospráv ČR 
za příkladný spolkový život získaly obce: Cehnice (Jihočeský kraj), 
Křtiny (Jihomoravský kraj), Poustka (Karlovarský kraj), Suchovršice 
(Královéhradecký kraj), Všeň (Liberecký kraj), Těškovice (Moravsko-
slezský kraj), Rouské (Olomoucký kraj), Přívrat (Pardubický kraj), 
Hromnice (Plzeňský kraj), Sudovo Hlavno (Středočeský kraj), Vrbi-
ce (Ústecký kraj), Jiřice (Kraj Vysočina) a obec Skaštice (Zlínský kraj).

Zdroj: www.smscr.cz

Výzva. 
Vážení představitelé vítězných obcí Vesnice roku a zástupci 

krajských Spolků, pokud máte zajímavé fotografie z krajských 
vyhlášení soutěže Vesnice roku 2012, svěřte se s nimi se čtená-
ři Zpravodaje venkova a zašlete je na adresu ZV, kterou najdete 
v tiráži. Vzhledem k tomu, že celostátní vyhlášení je plánováno 
na 15. září v Luhačovicích, po týdnu hodnocení 2. – 8. září, mů-
žete fotografie a krátké texty k nim zasílat ještě do zářijového 
zpravodaje, který vyjde na přelomu srpna a září a má uzávěrku 
29. srpna 2012. Distribuovat se bude první zářijové dny.

Senát vrátil novelu stavebního zákona 
sněmovně s pozměňovacími návrhy

Pozměňovací návrhy jednotlivých výborů doplněné dalšími návr-
hy na plénu podporují činnost současných stavebních úřadů a dá-
le zjednodušují rozhodování o stavbách. Usnesení Senátu s pozmě-
ňovacími návrhy v příloze ke stažení zde. 

Pro vrácení Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňo-
vacích návrhů hlasovalo na 24. schůzi Senátu 18. července 63 z 66 
senátorů a senátorek. Sněmovna je může zvrátit většinou 101 po-
slance. Nejbližší řádná schůze Poslanecké sněmovny bude zaháje-
na 4. září 2012. 

Zdroj a více informací: http://www.spov.org/novela-stavebni-
ho-zakona/novela-stavebniho-zakona-vracena-senatem-posla-

necke-snemovne-s-pozmenovacimi-navrhy.aspx

Upozornění
Spolek bude v říjnu rokovat na národní konferenci
Venkov 2012
Říjnová schůze Spolku pro obnovu venkova ČR se uskuteční 2. 10. 
v Nových Hradech. Bude součástí Národní konference Venkov 
2012. Předběžně je v plánu doba konání od 16.30 do 18.30 hod.
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D a l š í   i n f o r m a c e   S P O VD
Prezentace ze setkání škol 
obnovy venkova ve Vlašimi

Ke stažení na webu SPOV jsou prezentace z 10. celostátního se-
tkání obcí, škol obnovy venkova a podobných vzdělávacích institucí 
a aktivit, uspořádaného o. s. Podblanicko. 

14. června 2012 
Moderovaná diskuse o projektech ve Vlašimi a práci s veřejnos-

tí. Prohlídky: Mateřská škola Vorlina; Městský dům dětí a mláde-
že; Obnova historického centra Vlašimi; Spolkový dům v Trhovém 
Štěpánově; Farma Blaník a Farmapark; Naučná stezka do Kondra-
ce; Farní Muzeum v Kondraci.

15. června 2012
RNDr. Josef Postránecký (ředitel odboru rozvoje a strategie regi-

onální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR) – „Rozvoj venko-
va v programovém období 2014–2020“

Ing. Jana Liberdová a Bc. Martina Stebelová (Třanovice služby, 
o. p. s) – „Podpora environmentální výchovy – projekt Zelené cen-
trum v Třanovicích“

Ing. Daniela Vítovská (Ústav plánování krajiny, Lednice) – „Vzdě-
lávání veřejnosti v oblasti krajinářské tvorby (příklad Průvodce par-
kem, Víkend otevřených zahrad)“

Ing. Petr Hienl (Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Pra-
ha) – „Postřehy ze zapojování mladých lidí do rozvoje venkovských 
oblastí“

Zuzana Veverková – „Škola lásky v rodině“
PhDr. Alena Bauerová – „Role klíčových hráčů v projektech“
Práce ve skupinách:
– Analýza klíčových hráčů 
– Jak vznikne místní akční skupina

Zdroj: http://www.spov.org/aktuality/prezentace-ze-setkani-
-ve-vlasimi-14-a-15-cervna-2012.aspx

Prezentace najdete také na webu Evropského vzdělávacího 
fóra pro rozvoj venkova (www.ebfle.eu).

http://www.smscr.cz
http://www.spov.org/data/files/673-24-8-senat-18-07-2012-zakon377.pdf
http://www.spov.org/novela-stavebniho-zakona/novela-stavebniho-zakona-vracena-senatem-poslanecke-snemovne-s-pozmenovacimi-navrhy.aspx
http://www.spov.org/novela-stavebniho-zakona/novela-stavebniho-zakona-vracena-senatem-poslanecke-snemovne-s-pozmenovacimi-navrhy.aspx
http://www.spov.org/novela-stavebniho-zakona/novela-stavebniho-zakona-vracena-senatem-poslanecke-snemovne-s-pozmenovacimi-navrhy.aspx
http://www.spov.org/data/files/moderovana-diskuse.doc
http://www.spov.org/data/files/materska-skola-vorlina.doc
http://www.spov.org/data/files/mestsky-dum-deti-a-mladeze.doc
http://www.spov.org/data/files/mestsky-dum-deti-a-mladeze.doc
http://www.spov.org/data/files/obnova-historickeho-centra.doc
http://www.spov.org/data/files/farmapark.doc
http://www.spov.org/data/files/farni-muzeum-kondrac.doc
http://www.spov.org/data/files/nova-kp-a-venkov.ppt
http://www.spov.org/data/files/prezent-sov-jana-basic.ppt
http://www.spov.org/data/files/prezentace-zc--setkani-sov-vlasim.ppt
http://www.spov.org/data/files/prezentace-vitovska-web.ppt
http://www.spov.org/data/files/mladi-lide-na-venkove.pot
http://www.spov.org/data/files/skola-lasky-v-rodine-skripta.pdf
http://www.spov.org/data/files/vlasim-role-klicovych-hracu-120615.pdf
http://www.spov.org/aktuality/prezentace-ze-setkani-ve-vlasimi-14-a-15-cervna-2012.aspx
http://www.spov.org/aktuality/prezentace-ze-setkani-ve-vlasimi-14-a-15-cervna-2012.aspx
http://www.ebfle.eu
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V celoevropské konkurenci fotosoutěže 
Images of Rural Europe uspěli dva fotogra-
fové z Valašska a Kyjovského Slovácka. Do 
soutěže je přihlásily jejich místní akční skupi-
ny, jež se na organizaci měly podílet. Snímky 
fotografů uspěly v konkurenci 1700 fotogra-
fií z celkem 25 zemí a od podzimu budou 
k vidění i na putovní výstavě po Evropě.

Fotosoutěž, kterou organizovala Evropská 
síť pro rozvoj venkova (ENRD), byla určena 
pro místní akční skupiny z celé Evropy. Jejím 
cílem bylo upozornit na krásy a rozmanitost 
evropského venkova očima jeho obyvatel. Ti 
mohli přihlásit fotografie do soutěže pro-
střednictvím svých místních akčních skupin. 
Fotografie hodnotila komise v šesti kategori-
ích: Lidé na venkově, Venkovské prostředí, 
Zaměstnání na venkově, Rozmanitost venko-
va, Mladí na venkově a LEADER.

Za Valašsko získal dvě ocenění fotograf 
Martin Trčka z Lačnova. V kategorii Venkov-
ské prostředí získal třetí místo za fotografii 
„Osamělý poutník“ a v kategorii Mladí na 
venkově druhé místo za snímek „Vodníci“.

„Bylo pro nás velkou ctí a potěšením 
zúčastnit se této prestižní soutěže a ukázat 

Fotografie venkova z Valašska-Horního Vsacka
a Kyjovského Slovácka ocenila evropská komise

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 4Z
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Evropě krásy Valašska prostřednictvím fotografií Martina Trčky. Ka-
ždá z jeho fotografií má svou myšlenku a Valašsko z nich doslova 
dýchá,“ uvedla manažerka MAS Valašsko-Horní Vsacko Šárka Ka-
mencová.

Karel Šimeček z Kyjovského Slovácka získal cenu za fotografii 
„Plácání do vody“ v kategorii Zaměstnání na venkově. Aleše Koneč-
ného z MAS Kyjovské Slovácko v pohybu velmi potěšilo, že porota 
vybrala právě tuto jeho fotografii. „Reprezentuje totiž pro náš regi-
on velmi typické a tradiční povolání. Oceněním této fotografie získa-
li uznání i lidé, kteří toto nelehké, ale krásné povolání vykonávají.“

Mezinárodně uznávaný fotograf a prezident poroty Emiliano La-
rizza ohodnotil nejen technickou úroveň a uměleckou kvalitu foto-
grafií, ale zvlášť zdůraznil jejich vypovídající hodnotu. „Tyto fotogra-
fie vás nutí vytvářet si svůj vlastní názor na lidi, přírodu a život jako 
takový. Bylo mi velkou ctí podílet se na této soutěži,“ řekl.

Fotografové a zástupci z MAS Valašska-Horního Vsacka a MAS Ky-
jovského Slovácka v pohybu se zúčastnili i slavnostního ceremoniálu 
v Bruselu, který se uskutečnil počátkem července. Na vyhlášení výsled-
ků byli přítomni rovněž evropský komisař pro zemědělství a rozvoj 
venkova Dacian Ciolos, představitelé Evropské komise a zástupci míst-
ních akčních skupin z různých evropských zemí.

Oceněné fotografie jsou nyní vystaveny v Prezidentské Galerii 
v budově Berlaymont, dále budou k vidění během putovní výstavy 
po Evropě, která začne na podzim.

Podrobnější informace o soutěži a vítězné fotografie najdete na 
http://enrd.ec.europa.eu a dále na www.ruralimages.eu.

Ing. Šárka Kamencová, MAS Valašsko-Horní Vsacko,
www.masvhv.cz, www.lacnov.eu

Přímý vstup: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/images/en/thumbnail_029.cfm
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Osamělý poutník

Soudný den

Beating on the Water

Vodníci

Ženy na kole

The Spirit of LEADER

http://enrd.ec.europa.eu
http://www.ruralimages.eu
http://www.masvhv.cz
http://www.lacnov.eu
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_029.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_029.cfm
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Zapojte se do fotografické soutěže
Nejkrásnější fotografie z území MAS

Fotografická soutěž „Nejkrásnější fotografie z území MAS“ dospěla do další fáze. 
Všechny zaregistrované fotografie naleznete v jednotlivých albech podle tématu – „Příroda“, 
„Lidé“ a „Místní akční skupina“ a hlasovat u nich můžete přes Facebook, tlačítko „like“.

Zveme všechny k zapojení do hlasování, které bude ukončeno 12. srpna. Vítězné fo-
tografie budou oceněny na Večeru venkova při mezinárodní výstavě Země živitelka 2012 
a vydány v samostatné reprezentační publikaci o LEADERu v regionech ČR.

Fotografická soutěž - Lidé (18 fotografií)
Fotografická soutěž – Příroda (18 fotografií)
Fotografická soutěž – MAS (16 fotografií)
Na fotografie se vztahují autorská práva a není možné je bez souhlasu autora dále šířit.

Vstup do soutěže: http://nsmascr.cz/fotogalerie/fotograficka-soutez/

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 6Z

WeB V NoVÉM STyLU. Národní síť MAS má nové webové stránky, nejdete je na součas-
né adrese www.nsmascr.cz.

Můžete se podívat i na slovenskou soutěž 
„Najkrajšia fotografie z územia MAS“

Zapojte sa do hlasovania a rozhodnite 
o víťazovi fotosúťaže „Najkrajšia fotografia 
z územia MAS“. Miestne akčné skupiny po-
sielali fotografie do šiestich súťažných kate-
górií. Pre hlasovanie v jednotlivých kategó-
riách je potrebné kliknúť na názov danej ka-
tegórie a v nej následne dať hlas svojmu 
favoritovi. Hlasovať môžete v každej z kate-
górii, pričom jednej Vami vybranej fotogra-
fii môžete udeliť iba jeden hlas.

Hlasovanie bude možné do 31. júla 2012. 
Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší po-
čet hlasov v danej kategórii. Fotografia s cel-

kovo najvyšším počtom hlasov bude vyhláse-
ná za absolútneho víťaza ročníka súťaže.

Naša príroda (17) 
Naši ľudia (15) 
Naše tradície (16) 
Naša budúcnosť (16)
Naše „naj“ (14)
Život v našej MAS (13)
Na fotografie sa vzťahujú autorské prá-

va a nie je dovolené ich kopírovať a šíriť bez 
súhlasu autora fotografie.

Vstup do soutěže: http://www.nsrv.sk/
index.php?start&pl=48

Pozvánka na jednání
výboru NS MAS
7. srpna 2012

Jednání se koná dne 7. srpna 2012 od 
10:00 v místnosti č. 101 na Ministerstvu 
zemědělství (Těšnov 65/17 Praha 1).

Program:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jed-

nání (Špiková), Zpráva o činnosti za 
uplynulé období (Winter), Zpráva o čin-
nosti Vyjednávacího týmu za uplynu-
lé období (Pošmurný)

2. Kritéria MA21 pro místní akční skupi-
ny (Pošmurný) 

3. Informace o průběhu prací na mini-
málních standardech a certifikaci MAS 
pro období 2014–20 (Florian)

4. Pravidla a harmonogram hodnotících 
návštěv „soutěže“ MAS roku 2012

5. Zprávy z PS
6. Různé – návrh na konání VH v roce 

2013 (zástupce Karlovarský kraj), in-
formace o přípravách výstavy Země ži-
vitelka 2012 (Špiková), seminář „Ven-
kov po roce 2014 aneb Komunitně ve-
dený místní rozvoj“ spolupořádání se 
zastoupením EK v ČR na výstavě Země 
živitelka 3. 9. 2012, informace o pří-
pravách konference VENKOV 2012 
a pořádání mimořádné Valné hroma-
dy NS MAS ČR (Pošmurný, Špiková)

Pozvánka na
Agrokomplex

Národní síť Místních akčních skupin se bu-
de účastnit mezinárodního veletrhu Agro-
komplex 2012 společně s Celostátní sítí pro 
venkov. Akce se koná ve dnech 23. – 26. srp-
na v areálu Výstaviště v Nitře a expozice bu-
de umístěna v pavilonu M1. Současně se bu-
de také prezentovat 7 MAS prostřednictvím 
svých partnerských MAS ze Slovenska. Do-
provodným programem je Večer venkova, 
kde bude již podruhé vyhlášena vítězná foto-
grafie v soutěži „Najkrajšia fotografia z úze-
mia MAS“. Dále bude také v pátek 24. 8. 
uvedena premiéra filmového cestovatelského 
průvodce KRAS – Naše spoločné dědič
stvo – projekt MAS Moravský kras (CZ) a Ob-
čianské združenie KRAS (SK). oŠ

http://nsmascr.cz/fotogalerie/fotograficka-soutez/album/fotograficka-soutez/fotograficka-soutez-lide
http://nsmascr.cz/fotogalerie/fotograficka-soutez/album/fotograficka-soutez/fotograficka-soutez-priroda
http://nsmascr.cz/fotogalerie/fotograficka-soutez/album/fotograficka-soutez/fotograficka-soutez-mas
http://nsmascr.cz/fotogalerie/fotograficka-soutez/
http://www.nsmascr.cz
http://www.nsrv.sk/?pl=48&k=1
http://www.nsrv.sk/?pl=48&k=2
http://www.nsrv.sk/?pl=48&k=3
http://www.nsrv.sk/?pl=48&k=4
http://www.nsrv.sk/?pl=48&k=5
http://www.nsrv.sk/?pl=48&k=6
http://www.nsrv.sk/index.php?start&pl=48
http://www.nsrv.sk/index.php?start&pl=48
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1) Dle dohody s vedením výboru pokračuji jako koordinátor vyjed-
návacího týmu i po skončení prvního termínu, který byl stano-
ven do 30. 6. 2012.

2) Materiály vznikající na úrovni NS MAS jsou zpracovávány jako 
pracovní materiály k meziresortnímu připomínkování a jsou před-
kládány buď MZe nebo MMR dle relevantnosti materiálu. Potý-
káme se s negativními postoji k faktu, že MAS samy pro sebe vy-
tváří pravidla fungování (např. jak mohou samy MAS pro sebe 
stanovovat minimální standardy … apod.). NS MAS ale pouze 
přístupem odspodu připravuje pracovní podklady, které jsou me-
ziresortně diskutovány a připomínkovány a následně budou 
zpracovány finální verze každého z dokumentů za aktivního za-
pojení NS MAS i ostatních partnerů. Pro tvorbu i připomínko-
vání nám všech chybí aktivní lidi s dostatečným rozhledem 
(a nadhledem) po členské základně NS MAS, kteří mohou 
v krátkém čase dodat své náměty, zajistit překlad doku-
mentů nebo jejich připomínkování v anglickém jazyce.

3) Tvorba minimálních standardů se na straně NS MAS zdržela, ver-
ze pro meziresortní připomínkování bude k dispozici nejpozději 
7. 8. 2012. Materiál bude předán MZe, které zajistí jeho připo-
mínkování ostatními relevantními resorty. NS MAS zajistí připo-
mínkování materiálu ze strany jednotlivých MAS pro zajištění 
připomínek odspodu. Minimální standardy by se měly po kom-
pletním připomínkování stát součástí pravidel či metodik pro Ko-
munitně vedený místní rozvoj (KVMR) jako podklad pro přijatel-
nost MAS k realizaci OP v 2014–2020. Finální verze minimálních 
standardů by měla být k dispozici do konce září. Poté zpracuje 
MZe Metodiku vyhodnocení minimálních standardů – proces 
hodnocení přijatelnosti MAS a také kontroly plnění v průběhu 
plánovacího období včetně sankcí. Základem posouzení přijatel-
nosti by mělo být technické vyhodnocení dokumentu zpracova-
né MAS, ve kterém se vypořádají s jednotlivými požadavky na 
jejich fungování. Posuzování přijatelnosti MAS by mělo ideálně 
(a optimisticky) proběhnout v červnu/červenci 2013.

4) Pro tvorbu Integrované strategie rozvoje území bude zpracován 
materiál s povinným obsahem ISRÚ – výchozím materiálem bu-
de návrh od NS MAS, zpracovaný jako průnik definicí ze spo-
lečných nařízení (čl. 29), obecné definice tvorby strategií, vybra-
ných částí návrhu metodiky MF ČR > cílem bude široká integro-

vaná strategie specifická pro území působnosti MAS a realizaci 
KVMR. Stručná definice obsahu ISRÚ by měla být známa po při-
pomínkování resorty pod vedením MMR do konce srpna 2012, 
finální a podrobnější požadavky na obsah ISRÚ do konce pro-
since 2012. Pro jednoduchost hodnocení ISRÚ bude ve spolu-
práci MZe a MMR definován seznam odborníků (oponentů), ze 
kterých si budou moci MAS vybrat, a kteří zpracují na ISRÚ opo-
nentský posudek (mohou také působit jako poradci při zpraco-
vávání strategie). Tento posudek bude primárně zaměřen na 
posouzení návazností a logiky strategie a hodnocení dokazová-
ní potřebností a definici monitorovacích kritérií. Na konci roku 
2013 by mělo proběhnout hodnocení strategií = kladný opo-
nentní posudek + technické hodnocení obsahu strategie.

5) Jednáme o vytvoření pracovní skupiny Komunitně vedeného 
místního rozvoje na meziresortní úrovni (nyní dochází k infor-
mačním šumům při předávání podkladů) optimálně na úrovni 
odpovědných pracovníků MMR, MZe, MPSV, MPO, MŽP, MŠMT 
a NS MAS. NS MAS se stala součástí připomínkování v rámci Re-
sortní koordinační skupiny MMR pro EU (RKS MMR), kde připo-
mínkujeme veškeré dokumenty v rámci jednání mezi ČR a EK.

6) NS MAS projednává zlomové kroky stejně jako pracovní mate-
riály se svými partnery na úrovni asociací a svazů. Pravidelně 
probíhá komunikace se SMO ČR, SMS ČR a SPOV ČR. Stejně 
probíhá komunikace s podnikatelskými svazy (připravujeme 
podpis společného memoranda) a také s některými svazy země-
dělskými. Novinkou je spolupráce s církevními asociacemi, jako 
je Ekumenická rada církví nebo Biskupská konference. Cílem 
všech jednání je motivování jejich členů k oslovování místně pří-
slušných MAS a začleňování do jejich struktury. 
Stejná výzva jde k jednotlivým MAS:

PoDÍVeJTe Se
PoZoRNě

Po SVÉM oKoLÍ
A HLeDeJTe

NoVÉ PARTNeRy

Václav Pošmurný,
koordinátor vyjednávacího

týmu NS MAS

Kam kráčíš vyjednávání? Začínají chybět aktéři…
Prázdninová zpráva koordinátora vyjednávacího týmu Národní sítě MAS ČR

Mezinárodní veletrh Agrokomplex 2012 se uskuteční ve dnech 23. – 26. srpna v pavilonu „M“ na Výstavišti ve Slovenské Nitře
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Národní síť 
Místních akčních skupin

České republiky, o.s. 

Vás zve v pátek 31.8.2012 
na Večer venkova

v 19 hodin v pavilonu Z českobudějovického výstaviště. 
Večer venkova je doprovodnou akcí 39. ročníku 
mezinárodního agrosalonu Země živitelka.

NÁRODNÍ SÍŤ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
ČESKÉ REPUBLIKY

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Akce pořádána pod záštitou: Celostátní sítě pro venkov

39. mezinárodní veletrh Země živitelka se
uskuteční ve dnech 30. 8. – 4. 9. v pavilonu „Z“
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Starosta Bílovic na Svitavsku Miroslav Boháček s manželkou a arci-
biskupem Janem Graubnerem Zdroj: Deník

Vlastimilu Vozkovi, prvnímu muži Mostu blahopřál jak arcibiskup, 
tak ministr Miroslav Kalousek.

Po vyhodnocení soutěže došlo i na nahlédnutí do obecních a městských listů.

Soutěž „O nejlepší obecní a městský 
zpravodaj“: Z 388 přihlášek vyhrály 
Bílovice nad Svitavou a město Most

Do prvního ročníku soutěže „O nejlepší obecní a městský zpra-
vodaj“, kterou vyhlásili Katedra politologie a evropských studií 
Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, o.p.s.; Unives.eu, An-
gelus Aureus o.p.s., a to u příležitosti svátku slovanských věrozvěs-
tů a již tradičních „Dnů lidí dobré vůle“ na Velehradě, přihlásily ob-
ce a města z celé ČR 388 zpravodajů. Úkolem poroty, ve které za-
sedali zástupci vyhlašovatelů, novináři a fotograf, bylo zhodnotit 
došlé zpravodaje, a o nejen po stránce obsahové, grafické, ale vzít 
v potaz i celkový dojem zpravodaje. Všechny zpravodaje byly hod-
noceny průběžně, tak jak postupně přicházely.

Porota pracovala ve složení Marie Šuláková (redaktorka Zpravo-
daje Spolku pro obnovu venkova a NS MAS), Hana Gregorová 
(Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova), Josef Kořenek 
(Angelus Aureus o.p.s., organizátor Dnů dobré vůle na Velehradě), 
Petr Orság (vedoucí Katedry žurnalistiky FF UP), Vladislav Galgonek, 
dlouholetý fotograf ČTK, novinář Karel Páral a Pavel Šaradín, poli-
tolog z KPES UP Olomouc. Do užšího výběru se dostalo 14 zpravo-
dajů v kategorii obecních zpravodajů a 16 zástupců nejlepších zpra-
vodajů městských. Konkrétně to byly tyto obce a města:

Města: Bystřice pod Hostýnem; Česká Skalice; Chlumec nad Cid-
linou; Chotěboř; Klobouky u Brna; Lanžhot; Litomyšl; Most; Olo-
mouc; Přimda; Rychvald; Sokolov; Velké Pavlovice; Staré Město

Obce: Albrechtice nad Orlicí; Bílovice nad Svitavou; Boršice 
u Buchlovic; Břasy; Čejč; Dřevohostice; Hněvotín; Hvozdná; Lánov; 
Lomnice; Mokré pod Orlickými horami; Poniklá; Ratíškovice; Sva-
tobořice-Mistřín; Troubky; Velký Týnec

Porota hodnotila pouze zpravodaje, nebylo možné v takovém vel-
kém objemu a krátkém čase zohlednit, zda se jedná o malou obec či 
obec větší, ani to, zda zpravodaj vydává úřad, nebo si najímá profe-
sionály. Což platí samozřejmě i pro města. Vyhlášení výsledků soutě-
že se uskutečnilo ve středu 4. 7. 2012 na Obecním úřadě na Velehra-
dě. První v kategorii městských i obecních zpravodajů obdrželi finanč-
ní odměnu 10 tisíc korun. Všichni, kteří se umístili na prvních pěti 
místech v obou kategoriích, převzali ocenění z rukou ministra finan-
cí Miroslava Kalouska a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

Vítězové v kategorii městských zpravodajů:
1. Mostecké listy. Vydává statutární město Most
2. Chlumecké listy. Vydává město Chlumec nad Cidlinou.
3. Radniční listy. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce
4. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem
5. Zpravoda Městského úřadu Lanžhot

Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:
1. Bílovický zpravodaj (vydává Zastupitelstvo obce Bílovice n. Svit.)
2. Troubecký zpravodaj (vydavatel obec Troubky)
3. Magazín ze života obce Hvozdná (vydává Obecní úřad Hvozdná)
4. Boršický zpravodaj. ((vydává Obecní úřad Boršice)
5. Čejč dnes. Zpravodaj Obecního úřadu v Čejči

Všem obcím, které se prvního ročníku soutěže „O nejlepší obec-
ní a městský zpravodaj“ přihlásily, děkujeme. Přejeme redaktorům 
těchto periodik hodně sil do dalšího informování o dění v obcích 
a městech a těšíme se na vaši účast v dalším ročníku.

Hana Gregorová, Centrum pro spol. VŠ a moravského venkova
Unives.eu; hana.gregorova@upol.cz

Více informací: http://olomoucky.denik.cz/galerie/zpravodaje-
-g0712.html; http://listy.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.

asp?id_org=100336&id=5015&p2=0

http://olomoucky.denik.cz/galerie/zpravodaje-g0712.html
http://olomoucky.denik.cz/galerie/zpravodaje-g0712.html
http://listy.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100336&id=5015&p2=0
http://listy.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100336&id=5015&p2=0
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Pátý ročník soutěže Obec přátelská 
rodině přinese vítězům šest milionů

Obce a města mohou i letos získat dotaci na aktivity podporující 
rodiny a titul Obec přátelská rodině roku 2012. Již pátý ročník celo-
státní soutěže pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) 
a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR (PSP ČR) ve spolupráci s Asociací center pro rodinu 
a Sítí mateřských center. Vítězné obce si mohou získat celkem šest 
milionů korun, přihlásit se mohou do konce tohoto roku.

Soutěž Obec přátelská již čtyři roky podporuje realizování proro-
dinných opatření a aktivit v českých obcích a napomáhá k vytváře-
ní prorodinné atmosféry v české společnosti. Ročník 2012 je však 
koncipován tak, aby jednotliví soutěžící (obce, města) předloži-
li plán rozvoje rodinné politiky. „Chceme motivovat obce a měs-
ta k podpoře rodin s dětmi a vést je k tomu, aby se zajímaly o je-
jich potřeby. Zatímco v předchozích ročnících byla soutěž zaměře-
na na hodnocení aktuálního stavu aktivit v obci, od roku 2012 je 
cílem soutěž zefektivnit a ocenit ty obce, jejichž představitelé pro-
kazatelně projeví snahu zlepšit dosavadní opatření na podporu ro-
diny. Titul získají obce, které aktivně zjišťují potřeby rodin a usilují 
o zavedení koncepčních a dlouhodobých opatření na jejich podpo-
ru,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Obce budou v soutěži předkládat tzv. koncepční dokument ro-
dinné politiky, který umožňuje strategický postup při plánování 
a realizaci regionální rodinné politiky a předpokládá dlouhodobou 
udržitelnost navržených opatření. „Díky soutěži si mohou obce vy-
zkoušet vytvoření promyšlené sady opatření na zlepšení života 
místních rodin. Koncepční dokument umožňuje jednotlivé aktivi-
ty a opatření vzájemně provázat a vytipovat ty, které v obci schá-
zejí. Výhru sice získají jen ty nejlepší obce z každé kategorie, ale 
věřím, že všem zúčastněným obcím soutěž přinese větší spokoje-
nost místních rodin, protože se obce budou zajímat o jejich po-
třeby a reagovat na ně,“ dodává předsedkyně Stálé komise pro 
rodinu PSP ČR Helena Langšádlová.

Nové koncipování soutěže umožní získat přesnější informaci 
o pojetí rodinné politiky v obci a pro všechny zúčastněné obce bu-
de představovat přínos v podobě zmapování cílových skupin a je-
jich potřeb a vytipování opatření rodinné politiky, které by obec 
v budoucnu mohla realizovat.

Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce, města, statutární 
města a městské části nebo obvody statutárních měst územně čle-
něných na městské části či obvody z celé České republiky. Obce 
soutěží v rámci pěti velikostních kategorií podle počtu obyvatel.

V každé velikostní kategorii bude určena jedna vítězná obec, 
která obdrží od Ministerstva práce a sociálních věcí finanční odmě-
nu v podobě neinvestiční dotace, která bude využita na realizaci 
opatření podporujících rodiny obsažených v koncepci. Dosavadní 
zkušenost ze soutěže ukazuje, že obce, které v soutěži zvítězí, za-
počnou díky získané dotaci výrazně rychlejší rozvoj rodinné politi-
ky. I ve vítězných obcích pátého ročníku jistě vznikne řada příkladů 
dobré praxe, které se budou šířit směrem k dalším obcím a zvýší je-
jich zájem o rodinnou politiku. Vítězným obcím rozdělí ministerstvo 
celkem šest milionů korun.

 velikostní kategorie výhra
1. do 1000 obyvatel 500 000 Kč
2. 1001 – 3 000 obyvatel 900 000 Kč
3. 3 001 – 10 000 obyvatel 1 100 000 Kč
4. 10 001 – 50 000 obyvatel 1 500 000 Kč
5. 50 001 a více obyvatel 2 000 000 Kč

Vzhledem k náročnosti přípravy plánu rozvoje rodinné politiky, 
zejména v případě, že obce doposud nemají zmapované potřeby 
svých rodin, se letos posouvá uzávěrka přihlášek. Přihlášky 
do soutěže mohou obce zasílat do konce prosince. Odborníci 
poté vyhodnotí formulář, jenž je součástí přihlášky a samotný plán 

rozvoje rodinné politiky. Vítěze vyhlásí ministr práce a sociálních 
věcí v březnu 2013. Více informací o soutěži včetně soutěžních 
podmínek, přihlašovacího formuláře a loga soutěže lze najít na 
webu www.obecpratelskarodine.cz.

Během prvních čtyř ročníků soutěže MPSV přidělilo vítězným ob-
cím neinvestiční dotace v celkové hodnotě téměř 26 milionů Kč. Dí-
ky těmto prostředkům obce realizují řadu zajímavých aktivit. V loň-
ském roce si vítězové soutěže za přidělenou dotaci například zřídili 
hlídací centrum, začali realizovat nové kroužky pro děti, podpořili 
své neziskové organizace, dokoupili hry do nízkoprahových klubů či 
sestavili komisi pro rodinu, která pořádá kulaté stoly za účelem zma-
pování potřeb rodin a tvorby koncepce rodinné politiky ve své obci.

Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení MPSV

Vznikla petice za použití dotací 
na zlepšení zemědělské krajiny

Za horizont několika desetiletí se dívají signatáři petice za zlep-
šení stavu zemědělské krajiny, která se vztahuje k debatě o použi-
tí dotací do zemědělství po roce 2013. V parlamentu a na přísluš-
ných ministerstvech chtějí prosadit, aby nastavily dotace v novém 
evropském rozpočtovém období tak, že přinesou krajině úlevu od 
intenzivního hospodaření.

Pod peticí jsou podepsáni ornitologové, myslivci, zemědělci a věd-
ci, veřejnost vyzvali, aby se k podpisové akci přidala. Text petice zve-
řejnili na webu www.zemedelska-krajina.cz.

„Původní myšlenka byla jednoduchá – chci mít jednou možnost 
svým dětem a vnoučatům ukázat, co to je zajíc, koroptev i ostatní 
zvířata a ptáci, kteří ze zemědělské krajiny mizejí před očima,“ ci-
tuje tisková zpráva mysliveckého hospodáře a iniciátora petice Jo-
sefa Nováka.

Rozsáhlé monokultury a chemie v zemědělství stojí podle ředi-
tele České společnosti ornitologické za ubýváním koroptví polních. 
Čejka chocholatá zase doplácí na úbytek vody v krajině. „Věříme, 
že zemědělské dotace po roce 2013 podpoří takové změny v kra-
jině, které ubývajícím ptákům životní prostředí zlepší,“ doplnil.

Druhová rozmanitost se trvale snižuje a současné zemědělství ne-
plní podle autorů petice ani svoji krajinotvornou roli. Rozsáhlé polní 
celky s nevhodným hospodařením zvyšují erozi půdy. Každoročně tak 
Česko ztrácí ornou půdu v hodnotě několika miliard korun a obrov-
ské škody vznikají také obcím při odstraňování následků eroze. Spla-
chy půdy a agrochemikálií navíc znehodnocují vodní zdroje.

Od roku 2014 má začít platit v EU nová společná zemědělská po-
litika a v následujících měsících budou finišovat jednání o její podo-
bě. Návrh reformy představila EK loni v říjnu, české zemědělce ani 
představitele státu příliš nenadchl. K tomu, aby mohly návrhy komi-
se začít platit, je musí schválit členské státy a Evropský parlament.    

Podle české vlády některá opatření v návrhu budoucí společné 
politiky směřují proti snahám, aby byla zemědělská politika spra-
vedlivější, průhlednější a méně byrokratická. Česku se nelíbí zejmé-
na návrh, podle něhož by 30 procent plateb bylo vázáno na dodr-
žování přísných ekologických pravidel a pro Česko by znamenalo 
nechat ležet asi 250.000 hektarů půdy ladem. www.agris.cz

http://www.obecpratelskarodine.cz/
http://www.zemedelska-krajina.cz/
http://www.agris.cz
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Zemědělci najdou rozmístění 
včelích úlů i na internetu 

Ministerstvo zemědělství chystá změnu, která usnadní život vče-
lařům i zemědělcům hospodařícím na polích v blízkosti úlů. Podrob-
né údaje o rozmístění včelstev se dozví na internetových stránkách 
Ministerstva z informačního systému LPIS. Dosud mohli informace 
o včelstvech získat pouze na místně příslušném obecním úřadě. 
Údaje o přesném rozmístění včelstev jsou důležité v době postřiku 
polí. Zemědělci se musí se včelaři dohodnout, jestli použité látky ne-
uškodí včelám, případně jaká ochranná opatření přijmout.

„Evidence včelstev na internetu je dalším krokem ministerstva ke 
snižování administrativní zátěže. Nový systém není závislý na úředních 
hodinách, zemědělci můžou informace o úlech najít na počítači kdy-
koliv je budou potřebovat,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Ministerstvo zemědělství navrhuje využít informační systém LPIS, 
se kterým zemědělci, veterináři, včelaři, obce a další zúčastnění již 
pracují. Cílem změn je, aby nevznikla ani jedné skupině nová ohla-
šovací povinnost. Kateřina Böhmová, MZe

Češi loni nasbírali lesní plodiny 
za téměř šest miliard korun

Členové každé české domácnosti nasbírali v loňském roce v prů-
měru 11,14 kilogramu hub, borůvek, malin, ostružin, brusinek 
a bezinek, tedy hlavních lesních plodin. Rok 2011 tak mírně pře-
kročil průměr 10,67 kilogramu. Od roku 1994, kdy začalo Minis-
terstvo zemědělství informace o sběru těchto plodin zjišťovat, jich 
lidé nejvíce nasbírali v roce 1995, a to 15,26 kilogramu na domác-
nost. Naopak nejméně, 6,88 kilogramu, v roce 2003. Podle Zprá-
vy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011 
lidé nasbírali celkově 46,24 tisíce tuny lesních plodin. Přepočteno 
na koruny, dosáhl loni objem sběru 5 995 milionů, což je nejvíc za 
sledované období. Do této hodnoty se promítl jak vývoj cen, tak 
aktuální počet domácností. Pětimiliardovou hranici překročil s část-
kou 5 029 milionů korun ještě rok 2007. Zdroj: MZe

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2012_cesi-loni-nasbirali-lesni-plodiny-za.html

Letošní ročník Měsíce biopotravin 
vyzývá „Držte se biokvality“

Držte se biokvality je mottem letošního ročníku Měsíce biopo-
travin, který se uskuteční v září. Pořadatelům akcí věnovaných bio-
potravinám a ekologickému zemědělství nabízí ministerstvo země-
dělství možnost zapojit se do tohoto projektu, a to do 6. srpna na 
stránkách www.mesicbiopotravin.cz. Měsícem biopotravin každo-
ročně podporujeme na šedesát akcí týkajících se ekologického ze-
mědělství a biopotravin.

Ekologicky loni v ČR hospodařilo 3 920 zemědělců na výměře 
téměř 483 tisíc hektarů, což představuje podíl 11,42 % z celkové 
výměry zemědělské půdy. Vzrostl také počet producentů biopotra-
vin, a to z 626 v roce 2010 na 646. K nejčastěji zpracovávaným 
bioproduktům patří maso, mléko a mléčné výrobky, zelenina, ovo-
ce a pekařské, cukrářské a další moučné výrobky. Významný je po-
čet registrovaných výrobců biovína (77).

Základním dokumentem pro rozvoj ekologického zemědělství 
je Akční plán ČR na období 2011–2015. Jeho cílem je do konce 
roku 2015 dosáhnout 15% podílu výměry zemědělské půdy při 
současném navýšení podílu biopotravin na trhu s potravinami na 
3 % a dosáhnout minimálně 60% podíl české bioprodukce.

Stránky www.mesicbiopotravin.cz navštíví každoročně zhruba 
10 000 lidí, kteří si na nich mohou v kalendáři akcí najít událost ve 
svém okolí a poté ji navštívit. Zdroj: MZe

Rozšířena aplikace usnadňující 
vyhledávání ve Veřejném 
registru půdy (LPIS)

Ministerstvo zemědělství zpřístupnilo na svých stránkách eagri.
cz nové rozšíření aplikace Veřejný LPIS. Vlastníci půdy na ní můžou 
najít svoji parcelu a zároveň uživatele, který ji zemědělsky obhospo-
dařuje. Snahou je co nejjednodušší formou zpřístupnit údaje v LPIS 
veřejnosti.

Nová úprava aplikace LPIS umožňuje majitelům půdy vyhledat uži-
vatele zemědělských pozemků. „Dosud si mohli vlastníci najít své po-
zemky na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrální-
ho. Teď můžou na stránkách ministerstva zemědělství dohledat i to-
ho, kdo parcelu obhospodařuje,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 
Po vyhledání konkrétního listu vlastnictví lze následně prohlížet úda-
je jak o vlastnících příslušných parcel, tak o půdních blocích/dílech 
(PB/DPB), které se s danou parcelou překrývají (informace o překry-
vech je dostupná jen u digitalizovaných katastrálních území).

LPIS slouží jako geografická databáze pro evidenci využití půdy 
tak, jak je obhospodařována jednotlivými uživateli, žádajícími o do-
tace, které jsou vázané na plochu. Zdroj: MZe

Ekonomické výsledky zemědělství 
byly loni nejlepší od roku 1998

Ekonomické oživení českého zemědělství v loňském roce pokra-
čovalo. Hodnota produkce odvětví se v porovnání s rokem 2010 
zvýšila o 14,4 %. Na nárůstu se podílela jak rostlinná výroba se zvý-
šením o 20,5 %, tak živočišná s nárůstem o 6,5 procenta. Uvádí 
to „Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011“, kterou, spolu se 

Červencové bioslavnosti 2012 ve Starém Městě pod Sněžníkem

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_cesi-loni-nasbirali-lesni-plodiny-za.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_cesi-loni-nasbirali-lesni-plodiny-za.html
http://www.mesicbiopotravin.cz
http://www.mesicbiopotravin.cz
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„Zprávou o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2011“, 
schválila vláda.

„Mírné oživení v roce 2010 nabralo loni na větší dynamice 
a promítlo se do absolutně nejlepšího ekonomického výsledku od 
roku 1998, kdy začal Český statistický úřad zpracovávat státní zá-
věrečný účet. Díky přízni počasí bylo dosaženo vyšších výnosů vět-
šiny plodin než v roce 2010. Pouze sklizeň z ovocných sadů a vinic 
na území Čech negativně ovlivnily jarní mrazy ze začátku května,“ 
řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Produkce obilovin v roce 2011 dosáhla 8 284,8 tisíce tuny, což 
představuje výrazný meziroční nárůst o 20,5 % a jde o třetí kvan-
titativně nejlepší sklizeň za posledních 20 let. U pšenice byl mezi-
ročně zaznamenán růst produkce o 18 % a hektarového výnosu 
o 14 %, u ječmene o 15 % (20 %) a v důsledku zvýšení hektaro-
vých výnosů, proti roku 2010 téměř dvojnásobně, vzrostla produk-
ce vinných hroznů, a to o 99 procent. Opačný trend lze zazname-
nat u chmele a jablek.

U živočišných komodit došlo v loňském roce k meziročnímu zvý-
šení produkce mléka, skopového masa a vajec, zatímco klesla u vep-
řového a drůbežího masa a stagnovala u hovězího masa. V produk-
ci masa, obdobně jako v roce 2010, se propadla výroba masa drů-
bežího (o 10 %) a vepřového (o 4,5 %), a to kvůli nižším stavům 
drůbeže a prasat a rostoucím dovozům. Ke konci prosince 2011 by-
lo v ČR evidováno 1 487,2 tisíce kusů prasat, což je ve srovnání se 
stejným obdobím předchozího roku pokles o 19,4 procenta.

Celkové dotace do zemědělství a příbuzných oborů se loni sní-
žily na 42,4 miliardy z předloňských 44,9 miliardy korun. Z toho 
podpory samotným zemědělským podnikům mírně klesly ze 34,9 
miliardy v roce 2010 na 34,3 miliardy korun. Zatímco z rozpočtu 
Unie směřovalo v roce 2011 do agrárního sektoru meziročně více 
peněz, národní výdaje klesly. Zdroj: MZe

Informace: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-
-zpravy/x2012_ekonomicke-vysledky-ceskeho-zemedelstvi.html

Lidé mohou na webu používat 
aplikaci „Potraviny na pranýři“

Internetová aplikace „Potraviny na pranýři“ byla spuštěna pro ve-
řejnost 10. července 2012. Cílem projektu je zpřístupnit zjištění o 
nejakostních, falšovaných a nebezpečných potravinách českým i ev-
ropským spotřebitelům, a poskytnout tak nástroj usnadňující orien-
taci na nepřehledném trhu s potravinami.

Jednoduchá a intuitivní aplikace umožní návštěvníkům vyhledat 
požadovanou informaci o nevyhovující potravině podle názvu vý-
robku, druhu potraviny, prodejce, země původu a distributora. Ap-
likace je spotřebitelům k dispozici na www.potravinynapranyri.cz. 

Důvodem pro vznik projektu je skutečnost, že v současnosti se 
v maloobchodní síti ve stále větší míře setkáváme s nevyhovujícími 
potravinami. Výrobci a prodejci se pod tlakem konkurenčního bo-
je a ve snaze o udržení marží uchylují k nabízení potravin nejakost-
ních, falšovaných a nebezpečných. Nejčastěji inspektoři odhalují 
potraviny s nepřiznanými levnými náhražkami a také klamání při 
označování výrobků v prodejně.

Aplikace „Potraviny na pranýři“ se tak vedle finančních sankcí 
ukládaných ve správním řízení stane dalším nástrojem, jak dostat pod 
tlak nepoctivé výrobce a prodejce potravin. Jejími hlavními přednost-
mi jsou přehlednost, transparentnost a rychlost. V okamžiku spuště-
ní aplikace bude databáze obsahovat přes 350 položek a bude prů-
běžně doplňována z výsledků kontrol dozorových orgánů.

Zdroj: MZe

MZe připravuje program, který posílí 
vlastnický vztah k zemědělské půdě 

Ministerstvo zemědělství chce vyjít vstříc zemědělským podnika-
telům a umožnit jim zvýšit podíl zemědělské půdy, která je v jejich 
vlastnictví. Proto ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým 
a lesnickým fondem, a. s. (PGRLF) a nevládními agrárními organiza-
cemi připravuje nový podpůrný program pro nákup zemědělské pů-
dy, která není ve vlastnictví státu, s názvem „Podpora nákupu půdy“.

„V České republice je stále velké procento pronajaté půdy s ne-
příznivými dopady na kvalitu zemědělského půdního fondu. Roč-
ní ztráty z nezodpovědného nakládání s půdou jsou odhadovány 
zhruba na čtyři miliardy korun. To vede ke zhoršující se konkuren-
ceschopnosti základního výrobního faktoru – půdy. Proto usiluje-
me o posilování vlastnického vztahu k půdě a připravujeme pro-
gram PGRLF na podporu nákupu zemědělské půdy, na který půjde 
ročně 200 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Zdroj: MZe

NIPOS nabízí internetovou poradu
k financování kultury a pořádání akcí

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) 
si vás dovoluje informovat, že nabízí možnost konzultací prostřed-
nictvím INTERNETOVÉ PORADNY.

Poradna nabízí rychlou, dostupnou, anonymní a bezplatnou 
odpověď v oblastech:
• Financování kultury z veřejných rozpočtů
• Legislativa v kultuře
• Pořádání kulturních akcí 

(zejména neprofesionální umělecké aktivity)
• a další…

Poradna je určena především pracovníkům státní správy a sa-
mosprávy, neziskovým právnickým osobám, fyzickým osobám pů-
sobícím v oblasti kultury, ale i studentům. Poradna nenahrazuje in-
formace, které jsou běžně dostupné na webových stránkách NI-
POS (termíny přehlídek a festivalů, statistická data apod.). Rovněž 
neslouží ke zpracování rešerší, analýz atd.

Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS
Navštivte nás na našem webu http://www.nipos-mk.cz/ nebo 

přímo na: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=16661

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ekonomicke-vysledky-ceskeho-zemedelstvi.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ekonomicke-vysledky-ceskeho-zemedelstvi.html
http://www.potravinynapranyri.cz
http://www.nipos-mk.cz/
http://www.nipos-mk.cz/?page_id=16661
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Na řeku Sázavu v Týnci 
se na chvíli vrátili voraři

Na řeku Sázavu opět vyjel vor. Stalo se tak o jednom prázdnino-
vém víkendu díky nadšencům ze společnosti Bisport v Týnci nad Sá-
zavou. Vlastníma rukama vyrobili plavidlo z klád, jehož prostřednic-
tvím se v minulosti po řece dopravovalo dříví, různé náklady i lidé. 
Akce dostala název Voraři z Posázaví, a přestože byla určena hlav-
ně dětem, nadšené příznivce získala i z řad dospělých návštěvníků.

„Původně jsme chtěli uspořádat pro děti akci Vodníci z Posáza-
ví, jakousi obdobu naší Pohádkové Sázavy, která se těší velké obli-
bě. Na jezech měli sedět vodníci a děti by u nich plnily různé úko-
ly. Pak se v dubnu objevil spontánní nápad připomenout sázavské 
voraře. Teprve s blížícím se letním termínem nám ale došlo, jaký 
závazek jsme si na sebe vzali. Nikdo s tím neměl žádnou zkuše-
nost,“ řekla jedna z organizátorek Markéta Pazderová.

Miniaturní vor ze smrkových klád nakonec vyrobili podle návo-
du na internetu a inspiraci našli i ve starých knihách. K údivu všech 
bylo plavidlo plně funkční. Vyzkoušeli si to děti i dospělí, kteří se 
nebáli na replice prámu přejet Sázavu. „Ač byla akce určena hlav-
ně dětem, první, kdo si to šel vyzkoušet, byl dospělý. Největší 
úspěch mělo samotné spouštění plavidla na vodu. Lidé nás sledo-
vali z nedalekého mostu i ze břehu,“ popsala Markéta Pazderová.

Akce Voraři v Posázaví byla nejen příležitostí ke vzpomínce na 
jedno téměř zapomenuté řemeslo. Organizátoři její účastníky se-
známili také s pravidly bezpečného a slušného chování na řece.

Skutečnost, že vor funguje, povzbudila nadšence ze společnos-
ti Bisport natolik, že chtějí v akci pokračovat příští rok. Chtěli by na-
víc plavidlo rozšířit. A pokud bude počasí přát a vody v Sázavě bu-
de víc než letos, plánují s pltí vyrazit po proudu řeky až k Brejlovu. 

Po řece Sázavě se v minulosti vory plavily v úseku dlouhém přes 
140 kilometrů, a to od Světlé nad Sázavou až po soutok s Vltavou 
u Davle. Život sázavských vorařů a jejich rodin na přelomu 19. a 20. 
století, jejich radosti, strasti, lásky i nenávisti barvitě vylíčil Jan Morá-
vek v románu Plavci na Sázavě. Atmosféru zašlé slávy tohoto chlap-
ského řemesla popisuje i film pro pamětníky Plavecký mariáš s Ja-
roslavem Marvanem v hlavní roli. Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace: Markéta Pazderová,
tel.: 777 335 613, e-mail: marketa.pazderova@bisport.cz

Sedm jihočeských obcí vyhrálo peníze 
na územní energetické koncepce 

Sedm jihočeských obcí získá finanční příspěvek na zpracování 
územní energetické koncepce. Rozhodlo o tom losování mezi tři-
cítkou obcí a měst, jež se zapojily do projektu ENERGIE-OBCE-GEM. 
Mezi vítěznými jsou obce Nové Hrady, Adamov, Trhové Sviny, Mok-
rý Lom, Černá v Pošumaví, Planá nad Lužnicí a Velešín. V rámci pro-
jektu získají vylosovaná města a obce celkem 20.589,– EUR, což by 
mělo stačit k pokrytí rozhodující části nákladů na zpracování územ-
ních energetických koncepcí a akčních plánů.

Územní energetická koncepce je nezbytným podkladem pro 
územní plánování a každá obec má právo na její zpracování. Pro-
blémem pro mnohá města a obce je však její finanční náročnost. 
Projekt ENERGIE-OBCE-GEM, spolufinancovaný Evropskou unií z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj, realizuje občanské sdružení 
Energy Centre České Budějovice (ECČB) ve spolupráci s hornora-
kouským partnerem O. Ö. Energiesparverband. 

Projekt probíhá v programovém území Jihočeský kraj -- Horní 
Rakousko a nabízí v časovém horizontu do června 2014 kromě 
podpory územních energetických koncepcí i řadu dalších aktivit. 
Občané jihočeských měst a obcí mají např. v rámci „Dnů energe-
tického poradenství“ možnost bezplatně zkonzultovat jakýkoliv 
konkrétní problém související se stavbou a rekonstrukcí domu, vy-
tápěním, využitím obnovitelných zdrojů a úsporami energií s od-
bornými poradci ECČB. Občané a představitelé vylosovaných obcí 
budou mít možnost využít tematicky zaměřené exkurze do Horní-
ho Rakouska, semináře a workshopy. V jihočeských školách probí-
hají a nadále budou probíhat přednášky na téma úspor energií 
a obnovitelných zdrojů energie a exkurze. Pro školy, města a obce 
a širokou veřejnost se připravují brožury o možnostech snížení spo-
třeby energií. Ivana Klobušníková 

Telefon: 777 030 313; E-mail: ivana@eccb.cz

mailto:marketa.pazderova@bisport.cz
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V několika regionech vyšla nová 
čísla novin o regionálních značkách

V několika regionech sdruže-
ných v Asociaci regionálních 
značek vyšla nová čísla novin 
„Doma v ...“. Na našich interne-
tových stránkách si tak můžete 
přečíst zbrusu nové číslo novin 
Doma na Šumavě 12, léto 2012, 
poprvé vyšly noviny v Železných horách a na Prácheňsku a podru-
hé v Moravském Kravařsku. Jejich elektronickou podobu si může-
te prohlédnout na příslušných podstránkách jednotlivých regionů.

Noviny Doma v ŽeLeZNÝCH HoRÁCH, vydané s podporou 
Pardubického kraje, vedle seznámení s prvními držiteli certifiká-
tu ŽELEZNÉ HORY regionální produkt® představují činnost koor-
dinátora MAS Železnohorský region a systém informačních cen-
ter v dosud nepříliš známém, ale o to zajímavějším a cennějším 
regionu Železných hor.

Noviny Doma na PRÁCHeŇSKU vznikly v rámci projektu „Za-
vedení regionální značky Prácheňsko“, který byl podpořen z Pro-
gramu rozvoje venkova (OSA IV – Realizace projektů Spolupráce). 
Na 12 stránkách obsahují prezentaci všech 64 certifikovaných vý-
robců a 12 ubytovacích a stravovacích zařízení a dále přiblíží zají-
mavosti v území jednotlivých partnerů projektu – 5 MAS akčních 
skupin působících na území historického Prácheňska.

Noviny Doma v MoRAVSKÉM KRAVAŘSKU přibližují nejen 
12 aktuálních držitelů značky MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální 
produkt®, ale také názory jednotlivých výrobců a přibližují unikát-
ní přírodní zajímavosti v Chráněné krajinné oblasti POODŘÍ a akti-
vity koordinátora, MAS Poodří, i Regionu Poodří na šetrné propa-
gaci tohoto jedinečného regionu, v němž se připravuje i certifika-
ce ubytovacích a stravovacích zařízení.

Tištěné noviny získáte u koordinátorů jednotlivých značek. 
(Kontakty najdete zde: Šumava, Prácheňsko, Moravské Kravařsko)

Zdroj: ARZ, http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/
detail/211/neprehlednete-elektronicke-verze-novych-novin

Stránka Regionální značky
na Facebooku

Asociace regionálních značek spustila provoz nové stránky Re-
gionální značky na sociální síti Facebook. Můžete tu najít fotogra-
fie z pořádaných akcí a aktuality přebírané z našeho webového 
portálu. Stránka si za několik dní svého zkušebního provozu získa-
la první fanoušky. Doufáme, že se do budoucna osvědčí jako jed-
na z možností, jak sledovat a sdílet aktuální dění v oblasti regio-
nálního značení.

A k c e  v  r e g i o n e c h  2 4A
Dobrušské pivo – ženy – futsal!

Futsalový klub F. C. Santus Dobruška pod vedením Ivana Ko-
láčného uspořádal o víkendu již 22. ročník futsalového turnaje 
Dobrušský pohár 2012. Skvěle připravený dobrušský sportovní 
areál uvítal 65 mužských týmů z celé ČR i Polska, ale také 7 žen-
ských týmů. O tento velmi inovativní prvek již léta zaběhnuté 
sportovní akce se z řad „Santusáků“ postaral především Martin 
Eimann a celkovou záštitu nad ženským turnajem převzala Míst-
ní akční skupina POHODA venkova.

„Jako dlouholetý člen Santusu, dnes již však herní troska, mám 
velkou radost z toho, že turnaj dopadl celkově skvěle i přesto, že 
v neděli počasí opět pozlobilo. Turnaj žen splnil očekávání – zatrak-
tivnil Dobrušský pohár, přilákal nové diváky, ale hlavně zpestřil cel-
kovou atmosféru …,“ řekl Luboš Řehák, předseda MAS Pohoda 
venkova.

Novinkou letošního Dobrušského poháru bylo i odstartování 
výhledově dlouhodobé spolupráce s místním Staročeským pivo-
várkem, neboť se na turnaji prodávala DOBRUŠSKÁ JEDENÁCT-
KA. A právě dobrušská piva (DOBRUŠSKÁ °11, RAMPUŠÁK °12) 
i český slad světlý jsou místní produkty, které se od června mohou 
pyšnit užíváním značky ORLICKÉ HORY originální produkt®! MAS 
Pohoda venkova je regionálním koordinátorem pro udělování té-
to značky již pět let, kdy byly vydány první certifikáty. „…věřím, 
že děvčata potěšily mezi cenami i propagační balíčky s regionál-
ními výrobky, především s dřevěnými hračkami od manželů Jirso-
vých z Pohoří… “ , dodal Luboš Řehák.

No a na závěr je třeba prozradit, že vítězem turnaje žen se stal 
tým děvčat FC Hradec Králové B po finálovém vítězství 2:1 nad tý-
mem ŠT ZOO Ústí nad Labem.

Více na www.dobrusskypohar.cz
Zdroj: MASPV

Vítězný tým turnaje žen z Hradce Králové
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Evropská komise obnovila proplácení 
dotací. Do některých programů však 
dotace z Bruselu dál nepotečou

Evropská komise v pondělí 23. července částečně obnovila Čes-
ké republice proplácení dotací. Do Česka tak znovu začnou prou-
dit evropské peníze.

Proplácení Evropská komise pozastavila na jaře zejména kvůli 
problémům s kontrolou a auditem, zadáváním veřejných zakázek 
a fluktuací úředníků odpovědných za dotace. Kabinet proto spolu 
s EK připravil harmonogram kroků a opatření potřebných pro od-
stranění nedostatků. Plnění akčního plánu probíhalo pod vedením 
MMR ČR, které pak všechny potřebné podklady Bruselu dodalo. 

V minulých dnech Evropská komise provedla kontrolu přijatých 
nápravných opatření a následně rozhodla o uvolnění zadržovaných 
dotací. Proplácení financí ze sedmi operačních programů má EK 
obnovit má obnovit již v nejbližších dnech. Formálně k němu do-
jde až koncem července, poté, co Evropská komise sdělí své roz-
hodnutí české straně dopisem. Jedná se o OP Technická pomoc, 
Výzkum a vývoj pro inovace a část OP Podnikání a inovace. Z regi-
onálních programů pak Jihovýchod, Střední Moravu, Jihozápad, 
Moravskoslezsko a pražský program OP Praha Konkurenceschop-
nost. Uvolnění těchto programů může do konce roku znamenat 
proplacení až 900 milionů Euro. Ministerstvo financí má již v tuto 
chvíli připraveny žádosti o platbu do EK v hodnotě 460 milionů eur, 
tedy necelých 12 miliard korun. 

Do některých velkých programů ale desítky miliard korun z Bruse-
lu dál nepotečou. Komise totiž ještě prověřuje podezření na různé ne-
srovnalosti. Týká se to zejména regionálního programu Severozápad, 
kde Česko čerpání pozastavilo samo kvůli stíhání bývalého ředitele 
úřadu Petra Kušnierze. Peníze nebude komise proplácet ani do pro-
gramů Střední Čechy, Severovýchod, Vzdělávání pro konkurence-
schopnost a Integrovaného operačního programu. V jejich případě se 
ale jedná spíše o technické nedostatky, které bude možné rychle na-
pravit. Pokud dojde k obnovení plateb i u operačních programů s in-
dividuálními problémy, mohla by Česká republika do konce roku ob-
držet dalších zhruba 2,5 – 3 miliardy eur (64 – 77 miliard korun). 

Zdroj: IDnes.cz, MMR

MMR ČR vydalo metodiku 
k zadávání veřejných zakázek

MMR ČR vydalo novou metodiku k zadávání veřejných zakázek. 
Metodika vznikla v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 
o dokument, který slouží jako nástroj nejen pro zadavatele a do-
davatele, ale také pro všechny subjekty, které se se zákonem o ve-
řejných zakázkách jakýmkoli způsobem setkávají.

Celá problematika veřejných zakázek je v metodice uspořádána 
do systematických bloků, které navíc obsahují velké množství vnitř-
ních hypertextových odkazů. Uživatel se tak díky přehlednému způ-
sobu zpracování v dokumentu může dobře orientovat a vždy na-
lezne kompletní výklad k danému tématu. 

Uveřejnění metodiky představuje další významný krok k posíle-
ní transparentnosti zadávání veřejných zakázek. Metodika podpo-
ruje správnou aplikaci zákona a upřesňuje požadavky, které z něj 
vyplývají. 

Metodika není právně závazným výkladem ZVZ, vytváří však pod-
půrný prostředek pro aplikaci zadávání veřejných zakázek do praxe. 

Dokument je dostupný na portálu k veřejným zakázkám 
http://www.portal-vz.cz/Metodiky, stanoviska. Zdroj: MMR

http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/MMR-CR-
-vydalo-metodiku-k-zadavani-verejnych-zakaze

MMR vyhlásilo program podpory 
nestátních neziskových organizací

Cílem programu je podpořit zajímavé projekty ze tří oblastí, kte-
ré svým zaměřením odpovídají činnosti resortu. Jedná se o ochra-
nu životního prostředí, udržitelný rozvoj, dále podporu a ochranu 
veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb a ochra-
nu spotřebitele a ochranu nájemních vztahů. Pro kalendářní rok 
2013 má MMR pro zájemce připraveno celkem 30 milionů korun. 

O podporu se mohou hlásit tyto nestátní neziskové organizace 
se sídlem v České republice: občanské sdružení, obecně prospěš-
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ná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a na-
dační fondy. Maximální výše dotace může dosáhnout sedmdesáti 
procent rozpočtu projektu.

Uzávěrka pro podání žádostí je 30. září 2012. Zdroj: MMR
Další podrobnosti, podmínky a vzor žádosti jsou k dispozici na:

http://www.mmr.cz/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-
-neziskove-organizace

Červnová měsíční monitorovací 
zpráva o čerpání evropských fondů

Od počátku programového období k 4. červenci 2012 bylo 
v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU rea-
lizované na území ČR podáno 82 791 žádostí o podporu v celkové 
hodnotě 1 252,7 mld. Kč. To představuje 156,7 % celkové alokace 
NSRR na programové období 2007–2013. ŘO a ZS OP doposud vy-
daly 36 943 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 
593,6 mld. Kč, což činí 74,3 % celkové alokace NSRR. Proplacené 
prostředky na účty příjemců dosahují 348,3 mld. Kč, tedy 43,6 % 
celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 
137,1 mld. Kč, což je 17,2 % celkové alokace NSRR na programo-
vé období 2007–2013. Zdroj: MMR

Dotace na vzdělávání a výzkum již
nemá rozdělovat ministerstvo školství

Premiér Petr Nečas chce zabránit dalšímu fiasku při čerpání pe-
něz z unie. O evropských miliardách na vzdělávání a výzkum pro-
to již napříště nemá rozhodovat ministerstvo školství, ale přímo 
úřad premiéra.

Ministerský předseda se pro tuto variantu rozhodl poté, co čer-
pání euromiliard pod vedením ministra školství Josefa Dobeše do-
padlo fiaskem a Evropská komise kvůli chybně sepsaným projek-
tům tok peněz do českého školství zcela zastavila. Peníze z Evrop-
ské unie by nově mohla rozdělovat speciální agentura zřízená 
právě Nečasovým úřadem. 

Na Úřadu vlády by tuto agendu měla převzít místopředsedkyně 
Rady pro výzkum, vývoj a inovace, někdejší ministryně školství Mi-
roslava Kopicová, která již vyjednává podmínky pro financování 
školství a vědy na roky 2014–2020. Ta by pak měla útvaru, který 
bude mít rozdělování euromiliard na starosti, šéfovat. Nová agen-
tura pak bude mít na starosti rozdělování minimálně sto miliard 
korun, které by Česko mělo na další programovací období získat. 

Kopicová zřejmě nebude jedinou bývalou ministryní, která bu-
de premiérovi v nelehkém úkolu pomáhat. Podle informací HN by 
na Úřad vlády mohla zamířit také Milena Vicenová, bývalá minist-
ryně zemědělství, která je dnes velvyslankyní ČR při Evropské unii. 
Její mise totiž letos koncem léta končí a na její místo míří součas-
ný velvyslanec Česka při NATO Martin Povejšil. 

Zdroj: vz24.cz
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Co trápí náš venkov?
Výběr z Analýzy potřeb venkova,
kterou zpracoval Svaz měst a obcí

V současné době probíhá intenzivní příprava nového programo-
vacího období pro čerpání evropských fondů, a to jak na úrovni 
národní tak nadnárodní. Rozhoduje se o tom, co, jak a v jaké mí-
ře bude možné s pomocí evropských peněz financovat po roce 
2013. Svaz měst a obcí v tomto procesu vystupuje velice aktivně 
a snaží se, aby byl hlas českých měst a obcí vyslyšen. Jedním z pří-
spěvků do debaty o budoucím nastavení evropských fondů je ana-
lýza potřeb venkova, která vzešla z iniciativy místopředsedy Svazu 
Ing. Oldřicha Vlasáka. Logicky tak navazuje na Svazem zpracova-
nou analýzu potřeb měst z roku 2010. Tyto analýzy jsou cenným 
materiálem pro argumentaci o skutečných potřebách českých 
měst a obcí pro čerpání evropských peněz.

síDelNí stRUktURa
Na území České se v polovině roku 2010 nacházelo 6 250 ob-

cí a vojenských újezdů. Ze správního hlediska není definováno, 
které obce jsou venkovské. Zákon o obcích totiž obce na venkov-
ské a městské nerozlišuje. Město je definováno jako obec s měst-
ským úřadem, tj. od „běžné obce“ se liší pouze titulem. Obcí bez 
dalšího označení, které lze považovat za venkovské, bylo 5 487, 
což představuje 87, 7 % všech obcí (spolu s městysi 90,8 %). 
V evropském měřítku je Česká republika typická rozdrobenou ve-
likostní strukturou a velmi vysokým počtem obcí. V Evropské unii 
je více než 90 tisíc obcí, z čehož 80 % je umístěno pouze v pěti 
státech – Francii, Německu, Španělsku, Itálii a České republice. 
Struktura osídlení je však ve srovnání s ostatními státy EU odlišná. 
Obce v České republice mají nejnižší průměrný počet obyvatel (na 
jednu obec připadá 1640 obyvatel). Velikostně se přitom jedná ta-
ké o jedny z nejmenších (průměrná velikost území jedné obce či-
ní 13 km²). Samotné vymezení pojmu venkov je velice nejasné. Je-
dinou mezinárodně uznávanou definicí je ta od OECD, která je 
postavena na podílu obyvatelstva žijícího na území s hustotou za-
lidnění nižší než 150 obyvatel/km². Vznikají ale také účelové defi-
nice, např. určené pro čerpání z evropských fondů (např. hranice 
počtu obyvatel v Programu rozvoje venkova). 

veNkovské obce potřebUjí bUDovat iNfRastRUktURU 
a vytvářet pRacovNí místa

Obce v programovacím období po roce 2013 stále potřebují fi-
nancovat tvrdé infrastrukturní projekty, ale i projekty podporující 
tvorbu pracovních míst. To je asi nejdůležitějším závěrem analýzy 
potřeb venkova. Prioritou v oblasti infrastrukturních projektů je čiš-
tění odpadních vod, související kanalizační síť a špatný stav pozem-
ních komunikací. Z toho vyplývá, že prioritou jsou jak infrastruk-
turní projekty v oblasti dopravní vybavenosti (správa obecních ko-
munikací, úpravy veřejného prostranství a chodníků), tak technické 
vybavenosti (infrastruktura odpadních vod a jejich čištění, zateplo-
vání veřejných budov apod.). 

Preferovanou oblastí je také otázka dopravní dostupnosti a roz-
voj spočívající v nových plochách pro bydlení, rekonstrukci osvětle-
ní a jiných sítí. Potřeby se však logicky liší podle velikostních katego-
rií obcí. Menší obce mají větší problémy s možnostmi v nakupování, 
tématem je také dostupnost a kapacita mateřských škol. Naopak 
větší obce nad 2000 obyvatel mají problémy s parkováním a neza-
znamenávají problémy s čištěním odpadních vod a kanalizací. To od-
povídá i závazku České republiky v oblasti čištění městských odpad-
ních vod, který byl podepsán při vstupu do EU a podle kterého by 
obce s ekvivalentním počtem 2000 obyvatel měly mít tuto oblast již 

http://www.mmr.cz/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace
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vyřešenou. Relativně bezproblémově je vnímáno základní školství 
a otázky související s územním rozvojem (církevní restituce, existen-
ce ghett, suburbanizace apod.). Na okraji zájmu venkovských obcí 
je zlepšování služeb veřejné správy, využívání informačních techno-
logií, stejně jako využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Dlouhodobá pomoc infrastruktuře představuje důležitý regio-
nální ekonomický nástroj, který podporuje všeobecně zlepšení kva-
lity území. Je však nutné upozornit, že se změnou populační struk-
tury na venkově získají v budoucnu na důležitosti veřejné služby. 
Zejména sociální a zdravotní služby se kvůli stárnutí populace sta-
nou nevyhnutelnou součástí obecního zájmu. V souvislosti s nárůs-
tem požadavků obyvatel venkova budou potřeba investice do dal-
ších služeb – volnočasové aktivity, kultura, aktivní odpočinek apod. 
Dotazníkové šetření však ukázalo, že s výjimkou podpory mateřské-
ho školství, je oblast veřejných služeb ve srovnání s jinými priorita-
mi upozaďována.

potřeby českého a moRavského 
veNkova a evRopská UNie

Pokud bychom se na potřeby českého a moravského venkova 
měli podívat z pohledu, co bude Evropská unie v příštím progra-
movacím období financovat, pak je nutné se zaměřit na investice 
do dobudování veřejné infrastruktury a snižování její ekologické 
a energetické náročnosti. Jde o priority, které současné dokumen-
ty Evropské unie často zmiňují. Patří sem snižování energetické ná-
ročnosti, budování technologicky vyspělých systémů veřejné do-
pravy, ekologicky méně škodlivé veřejné investice a služby v oblas-
ti vodního a odpadového hospodářství a snižování produkce CO

2
. 

Druhou oblastí, kam lze podporu na venkově směřovat a kde se 
samy venkovské obce vidí, je role tvůrce krajiny. Zde se nabízejí, 
a mnohé obce již realizují, investice do regenerace vodních toků, 
protipovodňových opatření, výsadby zeleně apod. Pro tato opatře-
ní je nutná součinnost ministerstva zemědělství a ministerstva ži-
votního prostředí tak, aby se podpory určené pro zemědělce a do 
ochrany životního prostředí doplňovaly zejména s tím, co potřebu-
jí financovat obce.

fiNaNčNí potřeby veNkova
Je potřeba si také uvědomit, že venkovské obce jsou z hlediska 

regionální i kohezní politiky velmi specifickou oblastí k řešení. Ana-
lýza potřeb venkova ukázala, že jakákoli rozvojová činnost v malých 
obcích je v současné době závislá především na dotacích. Evropské 
prostředky tak umožňují realizaci mnoha smysluplných projektů. Je 
zřejmé, že pokud by tyto prostředky nebyly, obce by dané projekty 
nerealizovaly. Obce nejčastěji čerpají dotace na realizované projek-
ty z Programu rozvoje venkova, dále pak z Operačního programu 
Životní prostředí a regionálních operačních programů. Menších část 
projektů pak prostřednictvím místních akčních skupin, kterým je 
v současném programovacím období vyčleněno 5 % z rozpočtu 
Programu rozvoje venkova. 

Možnost čerpání z evropských fondů využívá drtivá většina ob-
cí – projekt z evropských fondů v současné době realizuje 
70 % venkovských obcí a dotaci získalo 4884 obcí na 8339 
projektů. K roku 2010 toto číslo představovalo více než polovinu 
všech schválených projektů, z celkové alokace však venkovské ob-
ce získaly necelých 10 % prostředků. Nejčastěji obce čerpají dota-
ci ve výši 1 až 5 mil. Kč, avšak nejsou výjimkou projekty za více než 
10 mil. Kč. Nejvyšší částky čerpají obce s 1001–2000 obyvateli. Vět-
šina obcí tedy realizuje jeden nebo dva projekty. Pouze výjimečně 
obce realizují více než čtyři evropské projekty. Více než čtvrtina za-
stoupených obcí v dotazníkovém šetření nerealizuje žádný projekt. 

Přibližně 41 % výdajů venkovských obcí tvoří kapitálové výdaje 
a právě investice z evropských fondů jsou významnou částí kapitá-
lových výdajů obcí. Investiční výdaje přepočtené na jednoho oby-
vatele se pohybují okolo 7 tisíc Kč. Projekty z evropských zdrojů 
nejčastěji tvoří do 10 % rozpočtu obce a velká část projektů ne-
přesahuje jednoroční rozpočet. Existují však i obce, které realizují 

projekty, jejichž hodnota vysoce převyšuje každoroční rozpočty, a to 
v některých případech i rozpočty během mandátu komunálního 
zastupitelstva. Z uvedených čísel je tak patrné, že pro obce a měs-
ta jsou evropské fondy významnou příležitostí pro modernizaci in-
frastruktury, rozšíření služeb a zvýšení kvality života občanů.

překážky efektivNího čeRpáNí 
z evRopských foNDů – NaDměRNá byRokRacie 

a aDmiNistRativNí NáRočNost
V oblasti organizace evropských fondů řadí venkovské obce me-

zi největší problémy administraci projektů a jejich personální pokry-
tí. Zatímco nadměrná byrokracie je opakujícím se problémem všech 
místních samospráv, omezené personální kapacity jsou problémem 
spočívajícím v omezené správní kapacitě venkovský obcí jako tako-
vé. Největší bariérou efektivního využívání evropských peněz je by-
rokracie. Administrace se obecně jeví obcím příliš složitá a nevhod-
ně nastavená. Obce si také stěžují na velký nepoměr mezi vloženou 
prací a vlastními finančními prostředky na jedné straně a nejistotou 
výsledku na straně druhé. Problémem je také velký počet operač-
ních programů a s tím související rozdrobenost pravidel, netranspa-
rentnost a personální náročnost projektového řízení.

Další omezení se týkají:
– systému vyhlašování výzev;
– neustálých změn podmínek;
– špatné spolupráce s implementačními orgány;
– nutnosti předfinancování vlastními zdroji; 
– neproplácení DPH a neuznatelnosti výdajů;
– průtahů při proplácení nákladů;
– množství kontrol z různých úřadů s často protichůdnými závěry.

Doporučení do budoucna
– Navýšit objemy alokací evropských prostředků na projekty obcí 

a přesměrovat je na nejpalčivější problémy tak, aby došlo ke 
skokové změně.

– Zajistit integrovaný přístup k venkovu a umožnit výměnu zku-
šeností mezi obcemi se stejnými problémy. Dotační programo-
vání otevírá prostor pro debatu nad systémem veřejné správy 
v ČR. V této souvislosti je nutné otevřít diskuzi s ministerstvem 
vnitra. Jednou ze šancí je v tomto ohledu na úrovni správních 
oblastí obcí s rozšířenou působnosti využít bývalé poradní insti-
tuty okresních úřadů, tzv. okresní shromáždění, jejichž rolí by 
bylo koordinovat rozvoj na správním území obce s rozšířenou 
působností. Tyto orgány by také mohly řešit provazbu integro-
vaných plánů měst do území okolních obcí nebo návaznost ak-
tivit místních akčních skupin na strategii rozvoje dané obce 
s rozšířenou působností. Součástí tohoto řešení by měla být 
personální a finanční podpora těchto orgánů. Mohly by pak na-
příklad poskytovat společné řešení pro několik obcí se stejnými 
problémy.

– Nastavit dotační programy pro evropské fondy tak, aby obce 
motivovaly ke spolupráci. Při tom je třeba myslet na to, jak efek-
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tivní vynaložené prostředky jsou (tj. zda není levnější řešení, zda 
se už někde jinde nedělá a stačilo by se jen připojit). Současný 
stav, kdy každá obec má projekt na zařízení, které by postačo-
valo jediné pro více obcí, je značně neefektivní. Přednost by mě-
ly mít vždy projekty sloužící pro více obcí nebo celému regionu. 
Je také nezbytné, aby se v příštím období více koordinovaly 
podpory a projekty v rámci kohezní politiky a Společné země-
dělské politiky, tj. z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova. Na to je potřeba navázat implementační systém.

– Řešit organizační překážky čerpání evropských dotací – kon-
krétním doporučením může např. být:
•   snížení počtu operačních programů a nastavení územní spe-

cifikace při přerozdělování prostředků;
•   zjednodušení a sjednocení veškerých pokynů, příruček, for-

mulářů, softwaru, metodiky a pravidel;
•   nepožadovat takové informace, které jsou běžně dostupné 

ve veřejných registrech;
•   odbourat vylučování projektů za formální chyby;
•   dvoustupňové hodnocení stavebně investičních projektů tak, 

aby veškeré podklady byl nutné dodat až v momentě, kdy je 
jasné, že je projektová idea schválena, zrychlit celý projekto-
vý cyklus, zejména pak fázi do obdržení první splátky.

– Zajistit předfinancování u obecních projektů (zálohové financo-
vání obdobou limitek) a s tím související nutnost dodržování ter-
mínů proplácení projektů ze strany implementačních orgánů.

– Zajistit, aby DPH bylo uznatelným nákladem ve všech progra-
mech a pro všechny velikostní kategorie obcí.

– Obcím je třeba život ulehčovat, ne jim jej ztěžovat. A to jde, jen 
pokud se budou moci vzájemně od sebe učit, pokud budou mít 
možnost využívat typové projekty, jako třeba školy (a ne si pla-
tit drahé agentury), a pokud jim stát pomůže vybudovat patřič-
né administrativní a personální kapacity.

– Hodně doporučení se týká přímo řídicích a zprostředkujících or-
gánů – je potřeba lépe zajistit poradenství, uzpůsobit výzvy po-
třebám obcí, dodržovat vlastní nastavené lhůty a neměnit neu-
stále pravidla. Pokud už se pravidla změní, je třeba o tom všech-
ny dostatečně včas informovat.

– Peníze z Evropského sociálního fondu jsou peníze určené pro li-
di a jejich rozvoj. V České republice však s nimi neumíme pra-
covat – vymýšlíme zbytečná školení, místo abychom je využily 
ve prospěch občanů, kterým přinese přidanou hodnotu. Mohou 
třeba posílit administrativní kapacitu obcí na to, aby efektivně-
ji využívaly evropské peníze. Nebo třeba mohou přispět k zapla-
cení již zmiňovaných poradních shromáždění. Jednoznačně 
mohou přispět ke komunikaci a přenosu zkušeností na místní 
úrovni. To by si správci Evropského sociálního fondu v České re-
publice měli uvědomit.

– V neposlední řadě je potřeba obcím neustále ukazovat, že svět 
není statický, že nás čeká vývoj, který musíme umět sledovat. 
Pokud se na něj nepřipravíme, a nevyužijeme k tomu třeba i ev-
ropské peníze, tak tento vývoj zaspíme.

závěRem
Je jasné, že zdrojů na řešeních všech problémů na venkově je 

a vždy bude málo. Evropské fondy jsou v tomto ohledu příležitos-
tí jak posílit obecní rozpočty a řešit alespoň některé z hlavních pro-
blémů. Stávající systém využívání evropských fondů je však bohu-
žel extrémně složitý. Je spojen s nadměrnou byrokracií, vše příliš 
dlouho trvá, objevují se případy zneužití a korupce. Potenciál ev-
ropských fondů tak není plně využit. Snahou Svazu měst a obcí 
České republiky je zjednodušit pravidla pro využívání evropských 
fondů a upravit podmínky tak, aby odpovídaly skutečným potře-
bám a problémům, které venkov tíží. Snad se to i díky vydané ana-
lýze potřeb venkova alespoň částečně podaří.

Zdroj: SMo
http://www.smocr.cz/cz/obce-a-evropa/co-trapi-nas-venkov.aspx

Zdůrazněné podtržení: TSu

Závěry konference
„Administrativní 
zátěž a programové
období 2014–2020“

Více než šedesát účastníků konference s názvem „Administra-
tivní zátěž a programové období 2014–2020“ zaplnilo ve středu 
30. května 2012 jednací sál Senátu PČR. Konferenci uspořádaly 
v prostorách Senátu společně Výbor pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Hlavním tématem konference bylo diskutovat a hledat možnos-
ti zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele, příjemce, po-
skytovatele a další orgány při čerpání finančních prostředků z fon-
dů EU v programovém období 2014–2020. 

„Zájem o konferenci mě potěšil a potvrdil aktuálnost zvolené-
ho tématu. Jednoznačně se ukázalo, že současná velmi byrokra-
ticky a někdy zároveň i nepříliš transparentně nastavená adminis-
trace evropských projektů je jednou z bolestí a zároveň i příčin sou-
časných problémů čerpání finančních prostředků z evropských 
fondů,“ okomentoval zvolené téma konference předseda Výboru 
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, senátor Ivo 
Bárek, který konferenci zahájil.

„Jsem rád, že výstupem konference není pouze celá řada ná-
mětů a návrhů na zjednodušení administrativní zátěže, ale že se 
nám také podařilo se shodnout i na obecnějších závěrech a dopo-
ručeních,“ dodal k průběhu konference její moderátor senátor Mi-
loš Vystrčil. 

Konference se zúčastnili kromě zástupců MMR v čele s prvním 
náměstkem Danielem Braunem, které je garantem přípravy pláno-
vacího období 2014–2020 i zástupci dalších ministerstev, profes-
ních organizací, neziskových organizací, krajů, měst a obcí a dal-
ších subjektů. 

Účastníci konference uvítali slib zúčastněných senátorů – členů 
Výboru pro územní rozvoj Ivo Bárka. Miloše ystrčila, Pavla Eyberta 
a Karla Šebka, že se výstupy konference a možnostmi snížení ad-
ministrativní zátěže pro plánovací období 2014–2020 bude na 
svých zasedáních výbor podrobněji zabývat.
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závěRy koNfeReNce:
Účastníci konference

považují 

velkou administrativní zátěž pro žadatele, příjemce i poskytova-
tele při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie za 
jednu ze zásadních překážek jejich účelného, úsporného a účin-
ného využití; 

vítají 

snahu odpovědných orgánů připravit a realizovat opatření a změ-
ny, které by vedly ke zjednodušení administrativní zátěže a záro-
veň ke zvýšení výkonnosti, snížení správních nákladů a minimali-
zaci rizika chyb při čerpání finančních prostředků z fondů Evrop-
ské unie v programovém období 2014–2020;

a v souladu s touto snahou doporučují:

• jako výchozí dokument pro realizaci zjednodušení využít Dopo-
ručení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a pří-
jemce při čerpání evropských prostředků z fondů EU v progra-
movém období 2014 – 2020 (únor 2012)

• zavedení možnosti přiměřené veřejné oponentury připravova-
ných zjednodušení před jejich zavedením

• věnovat maximální pozornost naplnění účinnosti, účelnosti a hos-
podárnosti prováděných kontrol.

Konkrétní závěry a doporučení konference:
 •  V ESF se soustředit na individuální národní projekty:
1. Zveřejňovat návrhy žádosti ještě před podáním (veřejná diskuse 

– kontrola).
2. Vyžadovat analýzu nákladů a užitků projektu.
 •  Změnit dosavadní pojetí nesrovnalostí a výklad pojmu poru-

šení rozpočtové kázně:
1. Nepoužívat u bagatelních „korunových“ případů – neprověřo-

vat a nepovažovat za nesrovnalost případy, kdy není správně za-
účtována či chybí částka např. do 500 (1000) Kč.

2. Současně jestliže je škoda nižší než náklady na její odstranění 
(na straně příjemce i kontrolního orgánu), měla by zůstat ne-
řešená, třebaže zaevidována a kumulována s dalšími malými 
škodami.

 •  Zkrátit dlouhé lhůty pro schválení monitorovacích zpráv a žá-
dostí o platbu:

1. Jestliže administrátor nevyzve příjemce k doplnění dané MZ do 
60 (nebo 30?) kal. dnů ode dne doručení MZ, bude se MZ po-
važovat za schválenou a žádost o platbu se vyřídí kladně.

2. Zrychlit proplácení požadovaných plateb příjemcům tím, že ne-
sporné výdaje budou propláceny ihned po první kontrole MZ.

 •  Zjednodušit monitorovací zprávy (MZ) a žádosti o platbu:

1. Věcnou část MZ redukovat na elektronický formulář (bez písem-
ných dokladů).

2. Z finanční části MZ odstranit všechny dokumenty a ponechat 
pouze soupisku účetních dokladů rozšířenou o dva sloupce a vý-
pis z projektového účtu.

3. Zrušit povinné výkazy práce (timesheety). Je třeba zabývat se:
a) výstupy a výsledků projektů,
b) oprávněností nákladů
c) dodržením termínů, nikoliv detaily, které vznikají na cestě k těm-

to výsledkům.
 •   Zjednodušit provádění a administraci podstatných změn pro-

jektu.
 •  Maximální unifikace (šablony).
 •  Jednotný a jednoduchý informační systém.
 •   Soustředit se na klíčové věci a klíčové projekty – důležité je 

naplnění cíle projektu a ne detail v podobě formálního nedo-
statku.

 •  Minimalizovat změny (výzvy, metodické a další příručky, …).
 •  Zjednodušit a sjednotit výkaznictví.
 •  Připravit jednotnou metodiku pro zadávání veřejných zakázek.
 •  Dořešit přístupy ke střetu zájmů (žadatel a zároveň ŘO).
 •   Využívat veřejně dostupné informace za účelem snížení ad-

ministrativy (ZR, KN, atd.).
 •  Jasně nastavit systém kontrol
 •   Koordinace postupu ŘO – jednotné řízení a postupy. Centrál-

ní koordinace, centrální garance a odpovědnost.
 •   Uznatelnost nákladů – soustředit se na cíle a výstupy projek-

tu, ne na malichernosti.
 •  Zrychlit práci odvolacích orgánů.
 •  Jednotné dokumenty pro všechny OP.
 •  Omylné platby nezařazovat do chyb.
 •   Omezit maximálně tisk – elektronizace – jednotný monitoro-

vací a informační systém.
 •  Jednoznačnost kompetencí.
 •   Zjednodušit realizaci a schvalování změn projektu při zacho-

vání výstupů a cíle.
 •   Nesmyslnost rozlišování kontrol různých typů dotací (EK, stát, 

kraj, …).
 •  Jednotná pravidla pro čerpání.
 •  Vítána existence příkladů – vzorových projektů.
 •  Méně publicity, více technické pomoci.
 •  Vytypovat hlavní problémy a zejména ty kontrolovat.
 •   Průřezové využít komunitně vedeného místního rozvoje formou 

metody LEADER ve všech relevantních operačních programech.
 •   Transparentnost výběru projektů => veřejné hodnocení projek-

tů (např. veřejné prezentace), jednoznačná a předem stanove-
ná bodovací kritéria, větší počet hodnotitelů každého projektu.

 •   Otevřenost => stálé pracovní skupiny řešící nejednoznačnost 
pravidel tvořené zájmovými skupinami potencionálních žada-
telů, zapracovávání zpětné vazby od žadatelů do pravidel.

 •   Veřejná kontrola => aktuální on-line zveřejňované informace 
o průběhu výběru a realizace projektů, co nejvíce procesů zve-
řejňování zautomatizovat v rámci elektronického systému.

 •   Jednotná metodika pro všechny dotační programy EU => kom-
fort jak pro žadatele, tak pro kontrolní a monitorovací orgány.

 •   DPH uznatelným nákladem při jakémkoli čerpání prostředků 
z fondů EU v budoucím programovacím období 2014–2020 
pro obce a další subjekty, které nemají nárok na odpočet DPH 
= ČR nebude vybírat DPH z evropských dotačních prostředků.

 •   Provázanost dotačních pravidel na právní normy České re-
publiky => rozlišení investic a neinvestic dle zákona o účet-
nictví, rozhodnutí datovou schránkou nestačí FÚ jako doklad, 
požaduje papír apod.

 •   Odpovědnost řídícího orgánu za chyby v rámci schvalování 
proplacení projektu => nelze tedy u projektu, kde byly uzná-
ny přijatelné výdaje v rámci kontroly, ex post vyžadovat jejich 
vrácení žadatelem na základě pochybení kontroly ŘO.
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Tematické Workshopy:
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
 

Informace pro účastníky konference 

VENKOV 2012  
 
Registrace: 
Na konferenci se zaregistrujte prostřednictvím ww.venkov2012.jihoceskemas.cz – záložka registrace 
Po zaregistrování vám budou odeslány pokyny k platbě. Účast potvrdíte zaplacením účastnic-kého 
poplatku a ubytování do 10 dnů. 
Účastnický poplatek/vložné ve výši 1.200,-- Kč/os. zahrnuje náklady na občerstvení v průběhu 
jednání, zajištění exkurzí a workshopů, pořízení filmového záznamu s výstupy konference, náklady na 
doprovodný program a další výdaje spojené s organizací konference.  
Ubytování ve výši 400 Kč/os. a noc včetně snídaně představuje průměrný náklad ubytovatelů.  
Stornopoplatky: do 21.9.2012 - 50% vložného, po 21.9.2012 - 100% vložného 
 
Sekretariát konference:  
E-mail konference: - venkov2012@jihoceskemas.cz 
Web konference: www.venkov2012.jihoceskemas.cz 
 
Kontaktní osoby: 
Předsedkyně organizačního výboru konference – RNDr. Zuzana Guthová, (+420 724 643 050) 
Ubytování, parkování, catering – Anita Župčanová (+420 606 628 865)  
Program konference – Ing. Jaromír Polášek (+420 602 531 594) 
Fieldtripy – Mgr. Michal Jarolímek (+420 776 296 285) 
Fakturace, platby – Miluše Tlapáková (+420 607 123 213) 
 
Informace k ubytování:  
Ubytování je zajištěno v penzionech, hotelech a dalších ubytovacích zařízeních ve městě Nové Hrady 
a blízkém okolí ve 2 – 5ti lůžkových pokojích, které budou obsazovány postupně, v pořadí podle 
doručených přihlášek.  
 
Program konference: 
Program je uveden na pozvánce a na webových stránkách konference. Detailní program konference 
obdrží účastníci po registraci. 
 
Workshopy:  
Nedílnou součástí konference budou workshopy, které budou navazovat na pondělní dopolední 
program a budou se týkat připravovaných operačních programů a možné role MAS v nich. Každý 
z workshopů bude doplněn tematickou exkurzí, z níž část bude zacílena na projekty na rakouské 
straně hranice. 
 
Workshop A: Příroda a krajina ve venkovském prostoru (PRV + OP Rybářství) 
Tématické zaměření: Příroda a krajina ve venkovském prostoru, zemědělství, potravinová bezpečnost, 
udržitelný rozvoj venkova, pozemkové úpravy 
Exkurze: Waldland - zpracovatelské družstvo v Rakousku, ekofarma Bemagro, a.s., obnova krajinných 
struktur, školící středisko v Kaplici, aj. 
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
 

Workshop B: Kulturní dědictví na venkově (IROP) 
Tématické zaměření: Kulturní dědictví na venkově, hmotné i nehmotné, jeho rozvoj a využití pro rozvoj 
obce a cestovní ruch, církve a rozvoj venkova 
Exkurze: Muzeum koněspřežky (Rakousko), obnova církevních památek v pohraničí, oživování hradů 
na Malši, tradice ovocnářství a pečení chleba ve Velešíně, aj. 
 
Workshop C: Lidské zdroje na venkově (ESF) 
Tématické zaměření: Lidské zdroje na venkově - zaměstnanost, přístup k celoživotnímu vzdělávání 
jako nástroj budování místní identity 
Exkurze: vzdělávání dospělých - Koželužna, podpora projekty na podporu škol v pohraničí, venkovské 
komunitní školy, virtuální univerzita třetího věku na venkově, MŠ Haarbach, Rakousko – příhraniční 
spolupráce  
 
Workshop D: Komunitní život na venkově (IROP) 
Tématické zaměření: Komunitní život na venkově, spolupráce uvnitř i vně obce/ spolků, tradice na 
venkově 
Exkurze: Borovany – aktivity Klubu tradic, Klubu mladých, Mateřské centrum, Nazaret, Sv. Ján – 
ochotníci – Figurka, aj. 
 
Workshop E: Podnikání na venkově (Podnikání /inovace) 
Tématické zaměření: Podnikání na venkově - podpora drobných a začínajících podnikatelů, prodej ze 
dvora, regionální produkce, věda a výzkum - aplikovaný výzkum 
Exkurze: Využití bývalé celnice, pohraniční roty, podnikání v Rakousku, kombinované podnikání na 
venkově, sociální podnikání 
 
Doprovodný program: 
1.10.  v rámci kulturního 
večera vystoupení LŠU Nové 
Hrady, místního divadelního 
spolku, jazzového tria 
Sunny Band 
2.10.  komentovaná 
prohlídka nově otevřené 
expozice města Nové 
Hrady, prohlídka historické 
kovárny, kulturní večer  
 
Obecné informace:  
Účast na konferenci je z 
převážné míry hrazena z 
prostředků Celostátní sítě 
pro venkov a z účastnických 
poplatků.  
Podrobný odborný program 
s tématy referátů, mapku 
s místem ubytování a typy 
na parkování v blízkosti 
místa konání konference obdrží účastníci na místě.  
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39. ročník
mezinárodní výstavy

čtvrtek - pondělí 9.00 - 18.00 hodin
úterý                    9.00 - 17.00 hodin

30.8. - 4.9.2012

Budoucnost českého zemědělství a českého venkova

NOVINKY!

Národní finále XX. ročníku soutěže 
Zlatá křídlovka 2012

První jihočeská Angus show
Mezinárodní rok družstev

www.vcb.cz

Čtvrtek 30.8.
Volná plocha 507 - mezi pavilony Z a T1
10:00 - 11:30 - Netradiční dudácká a dechová kapela Duha
13:00 - 15:00 - Mladá dudácká muzika
Pivovarská zahrada
10:00 - 13:00 - Budvarka
13:30 - 17:00 - Bojané
Letní amfi teátr 
14:00 - 16:30 - Parkán
Pátek 31.8.
Volná plocha 507 - mezi pavilony Z a T1
10:00 - 11:30 - Myslivecká kapela Atlas
13:00 - 15:00 - Myslivecká kapela Atlas
Pivovarská zahrada - Den dechovky s Českým rozhlasem 
České Budějovice
10:00 - 12:00 - Horalka z Domažlic
12:00 - 13:00 - Stadtkapelle Salzburg
13:00 - 15:00 - Libkovanka
15:00 - 17:00 - Babouci
Letní amfi teátr 
14:00 - 14:40 - Gabriela Goldová
15:00 - 16:30 - Charlie Straight
Sobota 1.9.
Volná plocha 507 - mezi pavilony Z a T1
10:00 - 11:30 - Jihočeský folklorní soubor Kovářovan
13:00 - 15:00 - Národopisný soubor Doudleban
Pivovarská zahrada - Národní dožínky
  9:15 - 10:00 - Rakovničanka
10:00 - 10:15 - Slavnostní zahájení Národních dožínek 
10:30 - 17:00 - XX. ročník Zlaté křídlovky
Moderátor: Jožka Šmukař
Hlavním partnerem programu je Česká pojišťovna a.s.
Letní amfi teátr 
10:45 - 12:00 - Kmochova hudba Kolín
12:00 - 13:00 - Rakovničanka
13:00 - 14:00 - vítězové soutěže O věneček z rozmarýnu 
Fanoše Mikuleckého a cimbálová muzika Olina

14:00 - 16:00 - XX. ročník Zlaté křídlovky
Moderátorka: Michaela Dolinová
Program v Pivovarské zahradě a Letním amfi teátru pořádá 
Agrární komora ČR ve spolupráci s Výstavištěm České 
Budějovice a.s.
Neděle 2.9.
Volná plocha 507 - mezi pavilony Z a T1
10:00 - 11:30 - Soběslavská chasa mladá
13:00 - 15:00 - Folklorní soubor Javor
Pivovarská zahrada
10:00 - 17:00 - Jižani, Kumpanovi muzikanti
Letní amfi teátr 
14:00 - 17:00 - Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou
Pondělí 3.9.
Volná plocha 507 - mezi pavilony Z a T1
10:00 - 11:30 - Folklorní soubor Malý Furiant
13:00 - 15:00 - Folklorní soubor Lučina
Pivovarská zahrada
10:00 - 13:00 - Samsonka
13:30 - 17:00 - Pernštejnka
Letní amfi teátr 
14:00 - 17:00 - Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou
Úterý 4.9.
Volná plocha 507 - mezi pavilony Z a T1
10:00 - 11:30 - Netradiční dudácká a dechová kapela Duha
Pivovarská zahrada
10:00 - 17:00 - Babouci
Letní amfi teátr 
14:00 - 17:00 - Bryčka
Spolupořadatelem programu je Agentura 11 PM.
Po celou dobu výstavy
Dětský koutek
10:00 - 16:00 -  Veselé hrátky s klaunem Hugem a jeho partou  
Program pořádá Umělecká agentura Hugo + K.

                                Změna programu vyhrazena!

KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
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Čtvrtek  30.8.    Den českých pekařů a cukrářů
Pivovarská zahrada
10:00 - Slavnostní zahájení 39. ročníku výstavy za účasti 
nejvyšších představitelů státu a vlády spojené s předáním 
ocenění:
- Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky 
  pro rok 2012
- Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek 
  výzkumu a vývoje v roce 2012 
- Slavnostní předání certifi kátu národní značky kvality KLASA
- Slavnostní předání certifi kátu „Český výrobek“, garantováno 
  Potravinářskou komorou ČR
Pavilon Z - 1. patro
8:00 - 17:00 - Odborný seminář Podnikatelského svazu
pekařů a cukrářů ČR - Výstavka dožínkových koláčů 
a dodavatelů výrobků a služeb pro pekárny a cukrárny
14:00 - 16:30 - Seminář „Pozemkové úpravy, šance venkova 
v následujícím programovém období“, pořádá MZe 
ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR
Areál výstaviště a pavilon R2
9:00 - 12:00 - Hodnocení exponátů soutěže Zlatý klas
Pavilon R2
13:00 - 16:00 - Diskusní fórum „Ovoce 2012“, pořádá 
Ovocnářská unie ČR
14:00 - 17:00 - 5. ročník mezinárodního semináře „Moderní
technologie v zemědělství“, pořádá Obchodní zastoupení 
Ruské federace v ČR ve spolupráci s Agrární komorou ČR 
a Hospodářskou komorou RF
Pátek 31.8.   Družstevní den, Den českého venkova
Pavilon Z - 1. patro
9:00 - 13:00 - Seminář „Den společnosti Agroteam“ 
9:30 - 14:00 - Společné jednání představenstva a dozorčí rady 
Agrární komory ČR
9:30 - 13:00 - Seminář „Český a regionální výrobek na českém
trhu“, pořádá Družstevní Asociace ČR
11:00 - 14:00 - Seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“,     
pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR a MMR ve spolupráci 
s MZe
Volná plocha 507 a pavilon Z
19:00 - „Večer venkova“, pořádá Celostátní síť pro venkov, 
Národní síť MAS ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Agrár-
ní komora ČR. K tanci a poslechu hraje hudební kapela GRÝN.

Sobota 1.9.   Národní dožínky, Den myslivosti
Pivovarská zahrada
10:00 - Slavnostní zahájení Národních dožínek za účasti 
nejvyšších představitelů státu a vlády, pořádá Agrární komora 
ČR ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice a.s.
Neděle 2.9.   Den zdraví
10:00 - 16:00 - „Den zdraví aneb - rozlučte se s prázdninami“, 
pořádá Odbor bezpečnosti potravin MZe
10:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00 - hudebně zábavný pořad Dua 
Standa a Vanda na téma „Hygiena a potraviny, bezpečnost 
potravin a zdravá výživa“ 
Pondělí 3.9.   Den Aberdeen Anguse
Pavilon Z - 1. patro
9:30 - 13:00 - Porada ředitelů a tajemníků územních organizací
Zemědělského svazu ČR
10:00 - 13:00 - Seminář „Venkov po roce 2014 aneb 
Komunitně vedený místní rozvoj“, pořádá zastoupení 
Evropské komise v ČR a Národní síť MAS ČR
10:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00 - Seminář „Honitba snadno 
a rychle“ (zpracování dat honitby, pozemkové evidence, 
vlastníků pozemků a členů HS, organizace valných hromad 
- v aplikaci webHONITBA)
9:00 - 18:00 - po celou dobu možnost konzultace, pořádá 
HF Biz, Šumperk
Pavilon R2
09:00 - 16:00 - Den České pojišťovny a.s.
Úterý 4.9.   Den potravin

Po celou dobu výstavy
Pavilon T 
Prezentace a ochutnávka regionálních potravin ze všech krajů ČR 
Prezentace významných institucí 
Prezentace zemědělských strojů, technologií a služeb 
pro zemědělce
Volná plocha
Lesní pedagogika - aktivity pro děti a mládež, pořádá MZe
Pavilon R1, R3  
Prezentace myslivosti, lovectví a rybářství
Pavilon Z 
Prezentace Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních 
akčních skupin ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, 
Místních akčních skupin z ČR, Národnej sieťě rozvoja 
vidieka SR, Národní Sítě Slovenských Místních Akčních 
Skupin, Místních akčních skupin SR a Asociace regionálních 
značek a regionálních produktů. Celodenní kulturní program. 
Rybářská bašta 
Ukázky a prezentace zpracování ryb - fi letování s odborným 
výkladem v každou celou hodinu, ukázky ryb v akváriích 
a v nádržích u vodního toku, hodinová rybářská soutěž 
o zajímavé ceny. Spolupořadatelem Fakulta rybářství 
a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Předvadiště - předvádění plemenných krav, plemenných koní a ovcí
Čtvrtek - pátek 30.8. - 31.8. 
Předvádění plemenných koní (Starokladrubské plemenné 
klisny), pořádá SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
10:00 - 11:00 - ukázka jízdárny a poslušnosti
12:00 - 13:00 - jezdecké hry
14:00 - 15:00 - ukázka voltáže
Předvádění plemenných krav, pořádá Jihočeský chovatel a.s. 
ve spolupráci s Reprogenem a.s. - 11:00 - 12:00 
Předvádění jednotlivých plemen ovcí a práce ovčáckých psů, 
pořádá Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR - 15:00 - 16:00
Sobota 1.9. 
Předvádění plemenných koní 
10:00 - 11:00 - ukázka jízdárny a poslušnosti
12:00 - 13:00 - jezdecké hry
14:00 - 15:00 - ukázka voltáže
Předvádění plemenných krav - 11:00 - 12:00
Předvádění jednotlivých plemen ovcí a práce ovčáckých psů
15:00 - 16:00 - hodnocení plemenných beranů (plemene 
Šumavka, Valaška a dalších)
První jihočeská Angus show, pořádá Český svaz chovatelů 
masného skotu - 9:00 - 10:00, 16:00 - 17:00
Neděle 2.9.
Předvádění plemenných koní, pořádá Jihočeský svaz 
chovatelů koní
11:00 - 12:00 - předvádění plemenných koní na ruce
14:00 - 15:00 - předvádění plemenných koní v zápřeži
První jihočeská Angus show - 10:00 - 11:00, 13:00 - 14:00
Předvádění jednotlivých plemen ovcí a práce ovčáckých psů 
15:00 -16:00
Pondělí 3.9.
Předvádění plemenných koní
  9:00 - 10:00 - předvádění plemenných koní na ruce
14:00 - 15:00 - předvádění plemenných koní v zápřeži
První jihočeská Angus show
10:00 - 14:00 - soutěž a hodnocení zvířat irským rozhodčím
Předvádění jednotlivých plemen ovcí a práce ovčáckých psů 
15:00 -16:00
Úterý 4.9.
Předvádění plemenných koní
11:00 - 12:00 - předvádění plemenných koní na ruce
Předvádění jednotlivých plemen ovcí a práce ovčáckých psů 
12:00 -13:00
První jihočeská Angus show
10:00 - 11:00 - přehlídka šampiónů
13:00 - 14:00 - přehlídka šampiónů

Změna programu vyhrazena!

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
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Kontakty na předsednictvo sPOV
Aktuální�k�15.�3.�2011

•
PřeDseDa

Mgr. eduard Kavala
OÚ�Bělotín,�753�64�Bělotín�151
tel.�581�612�100,�602�514�347

Veškerou�poštu,�týkající�se�SPOV,
posílejte�výhradně�na�adresu

spov@belotin.cz
•

1. MísTOPřeDseDKyNě
Ing. Jana Juřenčáková

senátorka�PČR
Valdštejnské�náměstí�17/4,�118�01�Praha�1

tel.�605�969�058,�577�342�881
jurencakovaj@senat.cz
jana@jurencakova.cz

•
2. MísTOPřeDseDa
JUDr. Radan Večerka

SPOV�Karlovarského�kraje
nám.�Dr.�Milady�Horákové�č.�2,�360�01�

Karlovy�Vary
tel.+fax�353�223�611

radan.vecerka@seznam.cz
•

Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova�106,�537�01�Chrudim

tel.�733�607�513
ing.florian@gmail.com

•
Pavel hroch

398�55�Kovářov�63
tel.�382�594�218

hroch20@quick.cz
•

Ing. Marcela harnová
Slaměníkova�37,�Radslavice�751�11

tel.�737�520�886
harnova.marcela@tiscali.cz

•
Jiří řezníček

Tučín�127,�751�16
tel.�732�876�307

ou@tucin.cz
•

stanislav Rampas
337�01�Ejpovice�61
tel.�724�022�313

strampas@quick.cz
•

Ing. František Winter
Na�Holbě�491,�788�33�Hanušovice

tel.�602�533�707
f.winter@atlas.cz

•
Členové�předsednictva�volení�orgány�kraj-
ských�organizací�SPOV�(§�8�stanov�SPOV):

Ing. Luboš Peterka
Maltézské�nám.82,�378�31�Radomyšl

tel.�383�392�255
radomysl@email.cz

•
Jihomoravský�kraj

PaedDr. Zdeněk Peša
nám.�Míru�20,�979�74�0lešnice
tel.�516463296,�603�816�152

starosta@olesnice.cz
•

Královéhradecký�kraj
Martina berdychová
508�01�Holovousy�39

tel.�493�691�538,�724�164�674
ou@holovousy.cz

Liberecký�kraj
Jindřich Kvapil

468�22�Koberovy�140
tel.�483�389�346,�603�980�970

starosta@koberovy.cz
•

Moravskoslezský�kraj
bc. Jan Tomiczek

739�93�Třanovice�250
tel:�558�496�929;�602�857�528

tranovice@iol.cz
•

Olomoucký�kraj
Leoš hannig

790�64�Vápenná
tel.�737�286�377,�584�439�068

leos.hannig@seznam.cz
•

Pardubický�kraj
Ing. Jiří Kosel

533�75�Horní�Ředice�101
tel.�466�681�966

obec@horniredice.cz
•

Plzeňský�kraj
MUDr. Tamara salcmanová

332�11�Hradec�133
tel.�377�423�630

salcmanova@volny.cz
•

Středočeský�kraj
Radomír hanačík

Horní�74,�267�12�Loděnice-Jánská
tel.�723�787�653

spov.sk@gmail.com
•

Ústecký�kraj
Václav Tyl

Na�průhonu�270,�413�01�Vědomice
tel.�602�483�423

starosta@vedomice.cz
•

Vysočina
Zdena Švaříčková

Nová�473,�588�22�Luka�nad�Jihlavou
tel.�731�165�239,�567�219�601
svarickovazdenka@seznam.cz

•
Zlínský�kraj

Vojtěch Ryza
756�15�Lidečko�467

tel.�571�447�945,�731�163�586
lidecko@centrum.cz

•
ReVIZNí KOMIse

Jaroslav�Knap
OÚ�Mořice,�798�28�Mořice�68

tel.�774�431�136
obec@morice.cz

•
Ing.�Ludmila�Krušková

Větrovcova�7,�140�00�Praha�4
tel.�603�233�003

kruskova@volny.cz
•

Jana�Vaníčková
790�84�Hradec-Nová�Ves�111

602�512�544
vanickova.47@seznam.cz

•
ReDaKTOR
Tomáš�Šulák

751�25�Veselíčko�196
tel.�775�949�142

tomas.sulak@smarv.cz
•

TaJeMNICe
Kateřina�Kapková

Bělotín�151,�753�64
tel.�777�258�628

KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VýbOR Ns Mas ČR
•

PřeDseDa
Ing. František Winter

Olomoucký�kraj�–�MAS�Horní�Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420�602�533�707

•
MísTOPřeDseDOVÉ

Jan Florian
Plzeňský�kraj

MAS�Český�západ�–�místní�partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420�777�870�202

Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský�kraj�–�MAS�Opavsko

jiri.krist@ekotoxa.cz
+420�724�790�088
Mgr. Petr Kulíšek

Královéhradecký�kraj�–�MAS�NAD�ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz

+420�604�201�113
Ing. Jozef Jančo

Jihomoravský�kraj�–�MAS�Moravský�kras
masmk@seznam.cz
+420�739�042�933

•
ČLeNOVÉ VÝbORU
Václav Pošmurný

Středočeský�kraj�–�MAS�Posázaví
posmurny@posazavi.com

+420�604�890�190
Ing. Zdeněk Mach

Karlovarský�kraj�–�MAS�Vladař
mach@job-asistent.cz
+420�737�444�602

bc. Jiřina Karasová
Jihočeský�kraj�–�MAS�Strakonicko

lag.strakonicko@seznam.cz
+420�606�349�724

Jiřina Leinweberová
Pardubický�kraj

MAS�Sdruěení�pro�rozvoj�Poličska
manazer@maspolicsko.cz

+420�773�615�270
hana Dufková

Ústecký�kraj�–�MAS�Západní�Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz

+420�737�177�432
aleš Lahoda

Zlínský�kraj�–�MAS�Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz

+420�604�628�026
Mgr. Gustav Charouzek

Vysočina�–�MAS�Královská�stezka
kralovska-stezka@centrum.cz

+420�774�489�322
Jindřich Šolc

Liberecký�kraj�–�LAG�Podralsko
solc@lagpodralsko.com

+420�775�110�397
•

NÁhRaDNíCI VÝbORU:
Ing. Radim sršeň, Ph.D.

MAS�Šumperský�venkov
RadimBz@seznam.cz
+420�603�578�141

Ing. Michal arnošt
MAS�sv.�Jana�z�Nepomuku

mas.nepomucko@seznam.cz
+420�602�334�882
Ing. Pavel Kolář
MAS�Nízký�Jeseník
masnj@seznam.cz
+420�775�295�599

Jana Kuthanová
MAS�Hradecký�venkov

kuthanova@horineves.cz
+420�724�186�825

anna Čárková
MAS�Kyjovské�Slovácko�v�pohybu

annacarkova@centrum.cz
+420�774�664�698

RNDr. Zuzana Guthová, Csc.
MAS�Sdružení�Růže
guthova@cb.gin.cz
+420�724�643�050

Miloslav Oliva
MAS�Pošembeří

oliva@posemberi.cz
+420�721�210�662
Miroslav bouda
MAS�Sokolovsko

bouda@mu-brezova.cz
+420�724�180�833

Ing. bohumir Jasanský
MAS�České�středohoří

mascs@tiscali.cz
+420�724�134�539

Romana Zemanová
MASiF

romana.zemanova@quick.cz
+420�724�209�706
Ivona Opletalová

MAS�Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz
+420�733�705�320
Jaroslava hájková
MAS�Havlíčkův�kraj

hajkova@havlickuvkraj.cz
+420�774�420�913

RNDr. Roman Kašpar
MAS�Luhačovické�Zálesí

luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420�774�230�210

•
KONTROLNí KOMIse

PřeDseDa
Jindřich Tollinger
MAS�Střední�Povltaví
tollinger@tollmi.cz
+420�731�603�603

ČLeNOVÉ
Mgr. Galina Čermáková

MAS�Vyhlídky
agconsult@seznam.cz
+420�724�068�686
Ing. Petr brandl

MAS�Aktivios
pbrandl@volny.cz

+420�721�747�966
Julie Zendulková

MAS�Moravská�cesta
Julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

+420�724�111�510
Petr Pecha

MAS�Rýmařovsko
pecha@rymarov.cz
+420�602�521�057

PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF

masif@seznam.cz
+420�774�678�033

Jiří Kmoníček
MAS�Mezi�Úpou�a�Metují

jiri.kmonicek@centrumrozvoje.cz
+420�607�966�379

Lucie hlavinková, Dis.
Via�rustica

lucie.hlavinkova@viarustica.cz
+420�723�074�105

Ing. Jaroslav Chmelař
MAS�Pomalší

jarda.chmelar@volny.cz
+420�602�116�848

TaJeMNICe Ns Mas ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS�Horní�Pomoraví

o.spikova@nsmascr.cz
tel.�+420�602�832�880

www.nsmascr.cz


