
HRÁBĚ MÍSTO DEMONSTRACE. Obce z celé země se zapojily 15. května do celostátní iniciativy vyvěšování dřevěných hrábí na obec-
ní budovy na místa vlajek, kterou podpořil také Spolek pro obnovu venkova. Akci „Evropské prostředky do regionů: Stop hrabivosti 
velkých hráčů!“, která nahradila plánovanou demonstraci starostů v Praze, se symbolicky věnovala i mateřská škola ve Veselíčku na 
Přerovsku, kde drží děti různé hrábě. Cílem iniciativy je mj. upozornit na skutečnost, že obecní samosprávy a místní akční skupiny umě-
jí rozdělit evropské peníze na potřebné projekty daleko lépe než ministerstva či kraje. Archiv MŠV

Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

www.spov.org www.nsmascr.cz

Aktuálně:
Memorandum církví a obcí
Venkov jako místo sociálního
smíru a duchovního rozvoje

Předsedové České biskupské konferen
ce, Ekumenické rady církví, NS MAS, SPOV 
a SMS podepsali memorandum „Venkov ja
ko místo sociálního smíru a duchovního roz
voje“. Cílem je zajistit na venkově činnosti, 
které povedou k osvobození jeho obyvatel 
od pocitu bezvýznamnosti, a to díky zapo
jení do rozvojových aktivit v partnerských 
projektech.

Více informací na straně 3

Rozhovor:
Regionální značky upozorní
na ty, kdo jsou na venkově
ekonomicky aktivní

Věděli jste, že regionálních značek je v na
ší zemi už 23 a malých či středních podnika
telů, kteří se ke značkám hlásí, kolem 600? 
Předsedkyně Asociace regionálních značek 
(ARZ) Kateřina Čadilová vysvětluje, že se jed
ná o iniciativu zdola: „Přestože máme sice už 
relativně velké pokrytí, v absolutních číslech 
se jedná o aktivní jednotlivce, kteří toho sa
mi mnoho nezmění.“

Rozhovor začíná na straně 8

TÉMA:
Obce vyvěsily „eurohrábě“.
Demonstraci nahradil mírnější
protest. Obce chtějí jednat

Avizovaný protestní pochod starostů Pra
hů se dočasně odložil. Po jednání s ministrem 
Jankovským to sdělila předsedkyně Sdružení 
místních samospráv ČR Jana Juřenčáková. 
Jak dále uvedla, „ministerstvům a vládě ad
resujeme posledním protestem výzvu a po
slední šanci k dohodě na rozšíření pozic ven
kovských obcí a menších měst v budoucích 
eurofondech.

Více informací na straně 6
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Pozvánka na jednání výboru NS MAS ČR
Jednání se koná dne 11. června 2013 

od 10 hodin v Pardubicích (Budova C 
Krajského úřadu Pardubického kraje – Ko
menského náměstí 120, Pardubice, Zase
dací místnost v 1. patře č. 202).
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jed
nání (Špiková)
2. Zprávy o činnosti za uplynulé období
– předsedy (Winter); viceprezidenta ELARD 
(Sršeň); vyjednávacího týmu (Pošmurný); 
členů řídících orgánů (platforem) OP (Poš

murný – IROP, Winter – VVV, Krist – ŽP, 
Ondráčková – OPPIK, Mach – ZAM, Florian 
– PRV, Chmelař – Doprava)
3. Zprávy z pracovních skupin
PS LEADER, PS Mezinárodní spolupráce, 
PS Public relations (PR), PS Program a vize, 
PS Úpravy stanov, PS Vzdělávání
4. LeaderFEST 2013
5. Země živitelka 2013
6. Národní konference Venkov 2013
7. Různé

Do soutěže Vesnice roku 2013 se přihlá
silo 270 obcí. Téměř dva měsíce měly na to, 
aby poslaly přihlášku a začaly se připravovat 
na návštěvu krajských hodnotitelských ko
misí, které je během května a června navští
ví. Novinkou letošního ročníku je kategorie 
Video Vesnice roku. Komise se při hodnoce
ní zaměří na několik oblastí. Bude si všímat 
koncepčních dokumentů, společenského ži
vota, aktivit občanů, podnikání, péče o sta
vební fond a obraz vesnice, občanské vyba
venosti, inženýrských sítí a úspor energií, pé
če o veřejná prostranství, přírodních prvků a 
zeleně, péče o krajinu, připravovaných zá
měrů a informačních technologií.

Novinkou letošního ročníku je také dob
rovolná kategorie Video Vesnice roku. Obce 
mohou natočit krátká videa, která umožní 
nahlédnout do jejich obce, seznámit se s je
jími obyvateli, projekty a zároveň s její neopa
kovatelnou atmosférou. Video má přinést co 

nejpestřejší obraz vesnice a představit zajíma
vé aktivity či projekty, které činí obec zajíma
vou a výjimečnou. Může se jednat o historic
ké perličky, unikátní památky, staré tradice či 
obyčeje. Obce se také mohou pochlubit pro
jekty, které se jim podařilo zrealizovat, nebo 
které teprve chystají. Představit mohou také 
společenský a spolkový život, který dělá kaž
dou vesnici nejen místem k bydlení, ale také 
místem pro život.

Po vyhlášení krajských výsledků soutě
že postoupí nejlepších 13 do celostátního 
kola. Absolutní vítěze a nositele titulu Ves
nice roku 2013 oznámí ministr pro místní 
rozvoj 14. září v Luhačovicích v rámci Me
zinárodního dětského folklorního festiva
lu Písní a tancem. MMR

Celkem 273 obcí soutěží o titul Vesnice
roku 2013, poprvé také o nejlepší video

Tradiční setkání zá
stupců místních akčních 
skupin a dalších zástupců 
venkova, kteří pracují me
todou LEADER, se koná 
20. – 21. června 2013 ve 
Velké Meziříčí.

Přijměte srdečné pozvání do města leží
cího uprostřed Vysočiny. Města, které spo
juje západ s východem, sever s jihem. Velké 
Meziříčí není jen křižovatkou geografickou, 
ale také duchovní. Stejně jako evropské 
cesty se zde setkávají židovské a křesťanské 
ozvěny minulosti.

Jednou ze symbolik města je velký dálnič
ní most, který přenáší mýtus tohoto staveb
ního díla taktéž na člověka, skupiny lidí, spo
lečnost. Pod mostem běží a plyne voda jako 
čas a po mostě kráčejí lidé, napříč prostorem. 
V této symbolice nalezneme spojení dvou ji
nak pro člověka nedostupných míst, prostor 
pro setkání, propojení venkova a měst.

Objevíme zde dimenzi pro překonávání 
překážek a sbližování protipólů, která v sobě 
vždy nesla mnoho pozitivního i magického.

LeaderFeST 2013
•  prostor pro výměnu zkušeností i předsta

vení příkladů dobré praxe
•  zaměření na problematiku „vzdělanosti“ 

ve venkovském prostoru
Jedná se již o čtvrté setkání zástupců MAS 

a dalších představitelů venkova. Setkání na
vazuje na předchozí tři ročníky v Hradci n. M., 
Štramberku a slovenské Levoči. Akce je pořá
dána za finanční podpory ministerstva země
dělství v rámci Celostátní sítě pro venkov.

Jednotlivé workshopy na sebe budou ča
sově navazovat, budou průběžně rozpraco
vány, aktuálně doplněny a časově členěny 
dle počtu prezentujících.

V rámci akce bude zajištěno tlumočení 
do anglického jazyka v prostorách Kinosál 
Jupiter clubu. Program konference, work
shopy a prezentace včetně dalších organi
začních pokynů budou průběžně aktuali
zovány a dostupné zde.

http://nsmascr.cz/dokumenty/dokumenty
akce/leaderfest/leaderfest2013leaderfest/

Více informací také v rubrice
Z činnosti NS MAS

Mezinárodní setkání LEADERFEST 2013
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Aktéři memoranda – kardinál Dominik Duka (ČBK), Joel Ruml (ERC), Eduard Kavala (SPOV), Františe Winter (NS MAS) a Jana Juřenčá-
ková (SMS)
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Předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, 
předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml, předseda Národní sítě 
Místních akčních skupin ČR František Winter, předseda Spolku pro ob
novu venkova ČR Eduard Kavala a předsedkyně Sdružení místních sa
mospráv ČR Jana Juřenčáková podepsali v Arcibiskupském paláci na 
Hradčanském náměstí memorandum „Venkov jako místo sociálního 
smíru a duchovního rozvoje“. Jeho cílem je zajistit na venkově rozvoj 
takových činností, které povedou k osvobození jeho obyvatel od po
citu bezvýznamnosti, a to díky jejich zapojení do rozvojových aktivit 
a možnosti podílet se na úspěšné realizaci partnerských projektů. Zá
roveň požadují podporu rozvoje venkovských komunit, které řeší cel
kový rozvoj území, včetně obnovy a využití kulturního dědictví.

Memorandum upozorňuje na důležitost obnovy kulturních pa
mátek jako obrazu historických souvislostí v regionu. Memoran
dum vyzdvihuje metodu Leader a komunitně vedený místní rozvoj 
jako důležitou formu podpory spolupráce mezi organizacemi círk
ví a místními společenstvími.

Signatáři mimo jiné požadují, aby byla ze strany státu výrazně 
podporována realizace projektů v oblasti sociálních, charitativních 
a vzdělávacích aktivit, jejímž cílem je obnova a udržování základ
ních morálních a etických hodnot ve venkovském společenství, 
mezigenerační spolupráce, boj s chudobou, prevence nezaměst
nanosti a sociální exkluze.

Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a předseda České 
biskupské konference, připomněl, že s přijetím zákona o majetko
vém narovnání dochází konečně k odblokování majetku obcí, kra
jů i některých státních institucí. Blokovaný majetek v řadě případů 

dosud bránil či zpomaloval rozvoj obcí. Nyní bude sloužit všem ob
čanům. „Navrácení části historického církevního majetku bude 
představovat možnost spolupráce církví s obcemi na mnoha akti-
vitách, které napomůžou rozvoji komunitního života. Církev byla 
a je součástí místních komunit a získáním majetkové samostatnos-
ti může efektivněji přispívat k rozvoji kultury, školství či sociálních 
služeb v místě svého působení,“ doplnil kardinál Dominik Duka.

Předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml se domnívá, že nej
větší prostor pro aktivitu církví vstříc spoluobčanům a prostředí na 
venkově je ve vytváření společenství, postaveném na vzájemné dů
věře a vstřícnosti. To především s ohledem na fakt, že církve jsou asi 
posledními největšími a nejhustěji zastoupenými institucemi na ven
kově. „Něco takového utvářelo život na venkově v minulosti, kvůli 
mnoha vlivům došlo ke změnám, nicméně důvěra a vstřícná solida-
rita jsou principy, bez kterých život malých venkovských společen-
ství bude neúplný. Církevní centra bývají jedněmi z mála, kde může 
probíhat život po celý den, když mnoho lidí z venkova vyjíždí za pra-
cí do okolí. Proto aktivity nabízené těm, kdo zůstávají – maminky 
s dětmi, senioři, nezaměstnaní apod., mohou pomáhat smysluplné-
mu využití času a rozvíjení vlastního života,“ konstatuje Joel Ruml.

Předsedkyně Sdružení místních samospráv Jana Juřenčáková 
považuje za důležité oblasti spolupráce mezi církvemi a obcemi so
ciální služby, charitu, společenský a duchovní život obcí. „Žádnou 
z těchto aktivit si bez církevních společenství nedovedu představit. 
Obrovský význam pro obce mají i památkové církevní objekty, ze-
jména kostely, jejichž věže jsou krásnými dominantami nejedné 
vesnice či města,“ doplňuje Juřenčáková.

Obce s církvemi: memorandum Venkov jako 
místo sociálního smíru a duchovního rozvoje
Důležitost obnovy památek a LEADER pro dobrou spolupráci církví a místních společenství
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Předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala důrazně 
upozorňuje na fakt, že se dnes často zapomíná na to, že žijeme 
téměř výhradně v kulturní krajině.

„Naše země je pokladnicí nejen věhlasných a rozsáhlých kul-
turních památek, ale je zde velké množství velice drobných kul-
turních památek, často souvisejících s duchovními tradicemi na-
ší země. Bohužel doba, která znamenala pošlapání základních 
civilizačních hodnot, tj. doba, kdy byla pošlapána lidská a vlast-
nická práva, byla i dobou, která pro tyto venkovské památky 
znamenala nejbolestivější etapu jejich existence. Od roku 1989 
bylo mnoho křivd na této hmotné paměti našeho národa napra-
veno. Je však potřeba zdůraznit, že právě proto, že byl po celou 
dobu venkov záměrně podfinancováván, nepodařilo se dosáh-
nout odpovídající nápravy na poli obnovy venkovských kultur-
ních památek. I proto dnes nahlas říkáme – máme-li býti hodni 
budoucnosti, tak musíme věnovat velkou pozornost venkov-

ským kulturním památkám, a to bez finančních prostředků ne-
lze,“ zdůraznil Eduard Kavala.

Podle předsedy Národní sítě Místních akčních skupin Františka 
Wintera by měli o rozvoji venkovských regionů rozhodovat hlavně 
ti, kteří tam žijí. „Právě proto se snažíme diskutovat se všemi zá-
jmovými skupinami, které na venkově pracují. Jednou z klíčových 
rolí MAS je mobilizovat obyvatele venkova a propojovat venkov-
ské aktéry k zapojení se do rozvoje regionu, kde žijí a pracují. Pod-
pis memoranda je stvrzením spolupráce s organizacemi, které 
podporují pospolitost a spolupráci. Slibujeme si od toho užší pro-
pojení našich pracovních týmů a rychlejší předávání informací, kte-
ré povede ke společnému cíli, kterým je rozvoj venkova,“ dodal 
František Winter. Zdroj: NS MAS
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Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje

Cílem aktivit na venkově by mělo být osvobození jeho obyvatel od pocitu bezvýznam
nosti díky jejich zapojení do rozvojových aktivit a možnosti podílet se na úspěšné realiza
ci partnerských projektů.

Církev je společenstvím všech křesťanů a jejím základním posláním je služba člověku. 
Náboženství nemá jen vertikální rozměr vztahu s Bohem, ale i horizontální rozměr ve služ
bě a vztahu k bližnímu.

Církev si je vědoma potřeby pronikání kvalitních společenských hodnot, důstojnosti 
i svobody člověka do každodenního života, a proto se angažuje v tvorbě sociálních, me
zigeneračních i kulturních programů, ovšem za předpokladu vytváření vhodného spole
čenského a duchovního klimatu pro jejich realizaci.

Řada církevních organizací (hospice, charity, pečovatelské domy atd.) spolupracují ve 
venkovském prostoru s dalšími aktéry (obce, spolky, podnikatelé) se společným cílem za
jistit důstojné místo pro život místních obyvatel, a tím i udržitelný rozvoj daného území.

Venkovské komunity řeší celkový rozvoj území včetně obnovy a využití kulturního dě
dictví. Chápou důležitost obnovy kulturních památek jako obrazu historických souvislos
tí regionu jejich působnosti.

Metodu LEADER chápeme jako součást distribuce prostředků pro rozvoj venkova a vy
užíváme ji jako jednu z forem podpory spolupráce mezi organizacemi církví a místními 
společenstvími.

Vzájemně konzultujeme postoje jednotlivých organizací a hledáme společná stanovis
ka, která následně společně prosazujeme.

Na základě výše uvedeného požadujeme, aby:
1)  byla podporována realizace projektů v oblasti sociálních, charitativních a vzdělávacích 

aktivit, jejímž cílem je podpora obnovy a udržování základních morálních a etických 
hodnot ve venkovském společenství, mezigenerační spolupráce, boje s chudobou, pre
vence nezaměstnanosti a sociální exkluze;

2)  byla podporována realizace projektů směřujících k obnově kulturního dědictví venkova 
(opravy kostelů, far a dalších i drobných objektů), a projektů směřujících k obnově či 
výstavě zařízeních sociálních služeb (hospice, domy na půl cesty, azylové domy apod.);

3) byly podpořeny projekty výstavby sociálního bydlení;
4)  došlo v budoucím programovacím období 2014–2020 ke sjednocení a zjednodušení 

žádostí o finanční prostředky z fondů EU;
5)  bylo DPH uznatelným nákladem při jakémkoli čerpání prostředků z fondů EU v budou

cím programovacím období 2014–2020 pro obce a další subjekty, které nemají nárok 
na odpočet DPH.

D o k u m e n tD Pozvánka na 40. ročník
výstavy Země živitelka

Srdečně všechny zveme na jubilejní 40. 
ročník výstavy Země živitelka, která se koná 
od čtvrtka 29. srpna do úterý 3. září 2013.

Velký prostor nachází již řadu let na vý
stavě Země živitelka téma rozvoje života na 
venkově. Významným mottem výstavy je 
„Budoucnost českého zemědělství a české
ho venkova“. Tradiční prezentace Celostát
ní sítě pro venkov, Národní sítě Místních 
akčních skupin ČR a Spolku pro obnovu 
venkova ČR vznikne ve spolupráci s místní
mi akčními skupinami z Česka a Slovenska, 
Národnej siete rozvoja vidieka SR a Národ
nej Siete Slovenských Miestnych Akčných 
Skupín. Svoji činnost přestaví také minister
stvo pro místní rozvoj.

PAVILON VENKOVA (pavilon Z) bude za
hrnovat prezentaci činnosti a projektů spolu
práce MAS, projektů realizovaných v rámci pl
nění Strategických plánů LEADER a také ven
kova jako takového včetně ukázek řemeslné 
výroby a regionálních produktů. Formou dře
věné tržnice se představí venkovská výroba 
a produkty prostřednictvím regionálních zna
ček – originální výrobky, služby a nově i zážit
ky se zajistí ve spolupráci s Asociací regionál
ních značek.

Celodenní program s lidovou muzikou 
a občerstvením je vítaným doprovodným pro
gramem, který je organizován za podpory mi
nisterstva pro místní rozvoj. Na pátek 30. srp
na bude již popáté připraven Večer venko-
va s hudbou a doprovodným programem.

Více o prezentaci MAS najdete na: http://
nsmascr.cz/dokumenty/dokumenty-akce/
zeme-zivitelka/zeme-zivitelka-2013/ OS

Pozvánka na schůzi SPOV
Jednání se koná v úterý 4. 6. 2013 od 

9 hodin v Černínském salonku (místnost 
č. 122) v Senátu Parlamentu ČR (recepce 
Kolovratského paláce).
08.45 – 09.00 Prezence
09.00 – 09.30 Kontrola usnesení
09.30 – 11.00 Strategie regionálního roz
voje – územní dimenze a integrované pří
stupy rozvoje území
Pozvaný host: RNDr. Josef Postránecký – 
odbor rozvoje a strategie regionální po-
litiky, MMR ČR
11.00 – 12.00 Spolupráce s Mendelovou 
univerzitou v Brně. Podpis rámcové smlou
vy mezi MU Brno a SPOV ČR
Pozvaný host: prof. ing. Ilja Vyskot, CSc. – 
proděkan pro koncepci a rozvoj (Fakulta re-
gionálního rozvoje a mezinárodních studií)
12.00 – 13.00 Různé: Zpráva revizní komi
se SPOV ČR za první pololetí roku 2013
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Avizovaný protestní pochod starostů Pra
hů se dočasně odkládá. Po jednání s minis
trem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským 
to sdělila předsedkyně Sdružení místních sa
mospráv Jana Juřenčáková. Jak dále uvedla, 
„ministerstvům a vládě adresujeme posled
ním protestem výzvu a poslední šanci k do
hodě na rozšíření pozic venkovských obcí 
a menších měst v budoucích eurofondech. 
Uskuteční se ve středu v 9 hodin ráno po ce
lé republice a bude se jednat o vyvěšení hrá
bí na budovy obecních úřadů.“

Proč zrovna hrábě? Na to odpovídá mís
topředseda Sdružení místních samospráv 
Jan Sedláček, starosta Křižánek na Vysočině. 
„Symbol přeškrtnutých hrábí už nesly tabule, 
které jsme před měsícem vyvěšovali na vjez
dové značky do našich obcí. Odmítáme tím 
hrabivost velkých hráčů z řad centrálních úřa
dů, ministerstev nebo vlivných podnikatelů, 
kteří často po miliardách ukrajují z eurodota
cí prostředky, které správně mají směřovat ze
jména do slabých a krizí zasažených regionů 
například na projekty realizované obcemi.“

Stovky radnic vyvěsily 
místo vlajky hrábě, aby 

úředníci nehrabali pod sebe

Co vlastně starostové pro budoucí rozdě
lování eurodotací požadují? To upřesnil ta
jemník Sdružení místních samospráv Tomáš 
Chmela. „Naše filosofie je jednoduchá. Toky 
evropských dotací chceme co nejvíce smě
rovat do území, na projekty obcí a měst, ví
ce pod dohled veřejnosti, která vynakládání 
těchto prostředků bedlivě a navíc bezplat
ně kontroluje“. Jako ideální se jeví metoda 
LEADER, která přímo s účastí veřejnosti na 
dělení prostředků počítá. Takto by se mělo 
podle požadavků starostů do roku 2020 
rozdělit do území minimálně 40 miliard ko
run. Čerpací období 2014 – 2020 bude po
slední etapou, kdy Česká republika z EU víc 
dostane, než vloží. Do ČR by celkově mělo 
připutovat až 700 miliard korun.

Co se stane, pokud vláda a klíčové resor
ty ani tuto výzvu k jednání o konkrétních 
číslech nevyslyší? „Pokud jednání zkrachu

jí, jsme odhodláni dále pokračovat demon
strací. Určitě to nevzdáme,“ ujišťuje před
sedkyně Juřenčáková.

„S ministrem pro místní rozvoj jsme našli 
shodu v názorech, zatím ale bez konkrétních 
čísel. O dalších požadavcích chceme jednat 
s ministrem zemědělství a předsedou vlády,“ 
řekla Juřenčáková. Pokud jednání zkrachují, 
jsou starostové odhodláni uskutečnit demon
straci v Praze. „Byla by během léta, mohlo by 
se jí zúčastnit kolem tisícovky zástupců obcí 
a měst. Demonstrace by vyvolala omezení 
dopravy,“ dodala Juřenčáková.

Obce požadují, aby v dalším plánovacím 
období Evropské unie co nejvíce peněz ur
čených pro rozvoj území čerpaly přímo ob
ce, města a jejich sdružení a nebyly rozdě
lovány prostřednictvím ministerstev a jejich 
programů. V dubnu už kvůli tomu některé 
radnice vyvěsily na vjezdech do obcí cedule 
s nápisem „Máme nárok na evropské pení
ze“ s přeškrtnutými hráběmi ve značce zá
kaz vjezdu.

Zdroj: SMS, iDNES

T é m a  6T

Demonstraci starostů zatím nahradil mírnější protest.
Jsou v pohotovosti, chtějí jednat s vládou

Obce napříč republikou vyvěsily do žerdí
na radnicích „eurohrábě“ místo vlajek
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Zasílám informaci z obce Chanovice k akci „Hrábě“ – sym-
bolu snahy venkovských obcí omezit hrabivost velkých hráčů 
při rozdělování financí z prostředků EU a ČR na úkor venkova.

Vyvěsit hrábě znamená podporu snaze získávat pro venkov do
statek financí na zajištění denních potřeb venkovských občanů. 
A to nejen z evropských fondů, ale narovnat ještě spravedlivěji roz
dělování financí ze státního rozpočtu, z krajských rozpočtů a bo
jovat proti korupčníkům.

V březnu letošního roku se Obec Chanovice přihlásila, souhlasným 
usnesením patnáctičlenného zastupitelstva, ke Druhé Zlínské výzvě.

Proč musí občan venkova na své náklady a ve svém volném čase 
jezdit desítky a někdy i stovky kilometrů, stále dále od svého bydliště? 
Mnohé z potřeb se vzdalují: lékařská péče, možnost nákupu základ
ních potravin a zboží denní potřeby, školská zařízení, pobočky pošty, 
pracoviště katastrálních úřadů, pobočky dodavatelů energií, atd.

Předkládám několik názorů k tématu, které vycházejí z činnosti 
starosty menší obce, ze zkušeností člověka žijícího na vesnici a ze 
zkušeností předků.

Finanční jistota a možnosti obcí:
–  způsob financování měst a obcí a různé dotační programy v ČR 

staví do nevýhody menší obce. Čím menší obec, tím menší fi
nanční „příděl“ na občana;

–  dle nynějšího přerozdělování financí na trvale bydlící občany ne
ní plně brána na zřetel velká rozloha spravovaných území na 
venkově, péče o území by měla být více hodnocena.

Dotační tituly:
–  pomáhají řešit mnohé náležitosti, ale obce musí vkládat velké 

podíly z rozpočtů do příprav projektů, aniž mají jistotu, že při
pravená akce bude realizovaná. Proto musí připravovat několik 
potřebných akcí najednou;

–  je potřeba zjednodušit programy a celkovou administrativu, pří
padně snížit jejich počet;

–  nerovné přerozdělování daňových výnosů omezuje možnosti 
povinných spoluúčastí.

Dopady na venkov z období socializace a mnohdy přetr-
vávající:
–  komunistický režim cíleně ničil po staletí se formující samostat

nost venkovského obyvatelstva s hrdostí myšlení a schopností 
postarat se „sám o sebe“;

T é m a  7T

Evropské prostředky do regionů: 

STOP hrabivosti velkých hráčů!
Ve středu  

15. května vyvěsíme  
v 9 hodin dopoledne 

hrábě

?Co to má 
znamenat

Vyvěšené hrábě znamenají symbol pohotovosti obcí při vyjed-
návání zástupců Sdružení místních samospráv, Druhé zlínské 

výzvy, Spolku pro obnovu venkova a dalších organizací s vládou 
a ministerstvy o novém nastavení eurofondů pro regiony na léta 

2014 – 2020. Hrábě samotné vyjadřují odpor vůči hrabivosti 
velkých hráčů, kteří posíleni současným obdobím rozdělování 

dotací dále lobbují za maximum prostředků spřízněným subjektům 
na dalších sedm let. Hospodářsky slabé venkovské oblasti bojující 

s vysokou nezaměstnaností a dalšími problémy se v době krize ještě 
více vzdalují cílovému evropskému standardu a nový systém může 

tento trend ještě prohloubit.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:
Jak hrábě vyvěsit?
Nejlepším způsobem je využít nástavce pro prapory, které jsou instalovány na každém obecním úřadě.

Jak dlouho mají hrábě viset?
Jedná se o recesistický akt s vážným podtextem. Je na každém starostovi, jak dlouho nechá hrábě viset. Jednání se 
povedou v následujících několika týdnech. Aktuální stav na www.smscr.cz

Proč je odložena demonstrace v Praze?
Účastníci interních jednání na ministerstvech se snaží získat posledních několik týdnů pro dosažení kompromisu. Hrá-
bě mají sloužit jako výstraha. Pokud jednání definitivně ztroskotají, demonstrace bude.

O co starostové žádají vládu a ministerstva nejvíce?
Aby regiony a venkov dostaly z evropských fondů více prostředků než nyní a aby se maximálně pamatovalo na 
obce a menší města, které zatím ve srovnání s velkými subjekty čerpaly velmi málo.

Informujte o našem úsilí také spoluobčany a média. Děkujeme.

Osvědčené a dlouhodobé heslo SMS ČR:  
„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

–  velké procento lidí opustilo venkov, odešlo do měst „budovat 
tolik potřebný těžký průmysl“. Získali modernější bydlení a vět
ší výdělky za méně pracovního času a lehčí práci, ovšem s dů
sledkem, že vše bylo organizováno a hlídáno státem. Jedinec 
neměl takřka žádné rozhodovací právo. Na vsi zůstávali lidé 
u časově a tělesně náročné práce s menším příjmem;

–  naprostá většina menších venkovských sídel byla směřována 
k zániku. Nebyly cíleně vytvářeny základní podmínky pro rozvoj 
bydlení. Proto naprostá většina venkovských sídel v posledních 
letech řeší infrastrukturu, která je ve městě úplně běžná – vo
dovody, kanalizace, povrchy komunikací, plynovody, telefony, 
zesílení elektro rozvodů, společenská zažízení;

–  nejsou vyřešeny základní služby pro občany vesnic, denní potře
by občanů. Sociální péče pro seniory, možnost nákupu, doprav
ní obslužnost, veškeré služby...

–  školství je nadměrně hodnoceno dle hospodářských výsledků, 
zapomíná se na specifika venkova. Budeli dítě od školního vě
ku ze vsi odjíždět, tak těžko dosáhneme stabilizace.

Informovanost:
–   mnohé informace jsou podávané nedostatečně a zkres

leně. Velká pozornost médií je věnována fámám a skan
dálům. Chybí objektivní informace s důrazem na hloub
ku problematik. Je nutno informovat o úspěších a fak
tech denního žití a denní práce na vsi.

Je nutné objektivně informovat o činnostech na ven
kově a získat výchovou opět úctu k člověku, který pra
cuje v sepjetí s přírodou – zemědělec, lesák, rybář, ka
meník, apod.

Lidé na venkově umí užívat „selský rozum“ a umí se 
o sebe postarat, ale potřebují alespoň cítit podporu sys
tému. Nemůžeme přece všichni žít ve velkých městech.

Proto vše dnešní hrábě jako symbol a upozornění, že 
i na venkově žije člověk a chce tam být i nadále.

Petr Klásek Černický, starosta Obce Chanovice
Zdroj: http://www.spov.org/krajske-organizace-spov/

spov-plzenskeho-kraje/preji-vam-pekny-den.aspx

Lidé na venkově se o sebe 
umí postarat, ale potřebují
cítit podporu systému
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Dostávají tvůrci regionálních produk-
tů podporu?

Jelikož regionální značky jsou iniciativa 
budovaná zdola, míra podpory se v jednotli
vých regionech liší, záleží na tom, jak se kon
krétnímu koordinátorovi podaří získat finan
ce. Ale základní propagaci prostřednictvím 
stránek www.regionalniznacky.cz dostávají 
všichni certifikovaní, na národní úrovni se dá
le snažíme vydávat i společné tiskoviny. Když 
jsem mluvila o tom, že značka je „nástroj“, 
platí to především pro samotné výrobce. To, 
že mají značku, je odlišuje od konkurence 
(v místním i celostátním měřítku), a mnozí 
s tím už umí nebo se učí pracovat. Někomu 
značka třeba pomůže dostat výrobky do kon
krétního obchodu nebo na prodejní akci, ji
ným pomáhá při exportu, a někomu – to je 
případ hlavně řemeslníků, kteří dělají v pod
statě zakázkovou výrobu – pomáhá identifi
kovat se se svým domácím regionem a vyja
dřovat hrdost na to, že jsou „odněkud“.

R o z h o v o r  8R

R
Věděli jste, že regionálních značek 

je v naší zemi už 23 a malých či střed-
ních podnikatelů, kteří se ke znač-
kám hlásí kolem 600? Značky sdru-
žuje Asociace regionálních značek ČR 
(ARZ) a její předsedkyně Kateřina Ča-
dilová vysvětluje, že se jedná o zdola 
budovanou iniciativu. „Přestože má-
me sice už relativně velké pokrytí, 
v absolutních číslech se jedná o aktiv-
ní jednotlivce, kteří toho sami mno-
ho nezmění,“ říká v následujícím roz-
hovoru.

V pozici ředitelky jste již několik let. Jak 
s odstupem času vnímáte úlohu Asociace 
regionálních značek?

Podle mne a věřím, že i podle ARZ, je dů
ležitá podpora každé ekologicky udržitelné 
výroby v našich regionech, a pokud jsou je
jím produktem kvalitní potraviny, u nichž 
spotřebitel ví, co konzumuje, je přínos o to 
významnější. Drobní výrobci potravin se vět
šinou nemusí obávat ani o odbyt, poučení 
zákazníci si k nim cestu najdou. To, co se ale 
zřejmě neobejde bez dobře zacílené podpo
ry, je rozšíření dostupnosti těchto produktů 
i pro běžné spotřebitele, kteří v současné 
době nakupují nekvalitní potraviny, protože 
jsou nejlevnější.

Jsou regiony nuceny nebo chtějí mít 
své značky?

Značení je nástroj, jak se odlišit v zápla
vě produktů na globalizovaném trhu. Fun
guje stejně v „celosvětovém“ byznysu, jako 
na našem „malém“ trhu národním a regio
nálním. Podmínkou je, že značka musí být 
obecně srozumitelná – nejen vizuálně, ale 
především tak, že si ji zákazník pojí s jedno
značnou hodnotou. Čeští spotřebitelé jsou 
spíš nedůvěřiví, trvá jim dlouho, než něco 
„vezmou za své“ a stačí minimum negativ
ní reklamy a od značky se odvrátí.

Naše asociace nabízí regionům pomoc při 
zavedení značky, máme zpracovaná pravidla 
a postupy, jak značku zavést společně s tě
mi, pro které je určena, tedy místními výrob
ci. Je to marketingový nástroj pro podporu 
kvalitní místní produkce, ale jak s ním region 
bude zacházet a jak využije potenciál, který 
značka nabízí, to je především v rukou kon
krétního koordinátora – v našem případě ně
jaké místní neziskové organizace, nikoli kra
je nebo nějaké státem zřizované instituce.

Značek je dnes ale poměrně velké 
množství a zákazník může mít problém 
se v nich zorientovat. Co myslíte?

Regionální značky upozorní na ty, kdo 
jsou na venkově ekonomicky aktivní
Rozhovor s předsedkyní Asociace regionálních značek Kateřinou Čadilovou

Ano, v současné době je už poněkud 
„přeznačkováno“ a spotřebitelé další ozna
čení buď ignorují, nebo k nim přistupují 
rovnou s nedůvěrou. Právě důvěra je ale po
dle mě klíčová hodnota, která se dlouho 
buduje a velmi rychle ztrácí. Nepřísluší mi 
hodnotit postavení „velkých“ značek s ce
lostátní působností, do jejichž propagace se 
investovaly dohromady už stovky milionů. 
Naše značky by měly být jakýmsi doporuče
ním od místních lidí, že nabízený produkt 
někdo vyzkoušel a měl s ním dobrou zkuše
nost. Dostat značku do povědomí je bez 
rozsáhlé mediální kampaně samozřejmě 
těžké, ale společný vizuální styl všech našich 
značek by měl mimo jiné usnadnit i přenos 
pozitivních zkušeností z jednoho regionu 
do druhého. Jinak ale všechny seriózně mí
něné značky by měly být registrované jako 
ochranná známka. Tím ovšem asi veškerá 
„regulace“ končí. Vytvořit si značku může 
v podstatě kdokoli.

Kateřina Čadilová
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Existuje nějaká zpětná vazba pro zá-

kazníky, že výrobky, které se nabízejí 
pod hlavičkou regionální značky, jsou 
opravdu kvalitní? Prověřuje certifikační 
komise průběžně kvalitu výrobků?

Jak jsem zmínila už výše, naše značení je 
iniciativa založená na aktivním zájmu míst
ních producentů a organizací zabývajících 
se rozvojem regionu. Fungujeme s velmi 
omezenými rozpočty, a proto nemůžeme 
platit finančně náročné rozbory a analýzy. 
Nicméně první podmínkou udělení značky 
je, že výroba musí být v souladu s platnými 
předpisy, samozřejmě i co se týče kvality. 
V rámci hodnocení si necháváme předklá
dat složení výrobků a popisovat výrobní po
stupy a důvěřujeme komisi složené z různě 
zaměřených odborníků a především respek
tovaných osobností s širokou znalostí míst
ního prostředí, že značku udělí pouze těm 
produktům, které si ji skutečně zaslouží. 
Značka je udělována na dva respektive 
v některých regionech v případě opakova
ného udělování na tři roky a poté se pře
zkoumává, zda produkt má stále vlastnosti, 
za které si značku zasloužil. Kontroly v prů
běhu platnosti certifikátu jsou pouze na
mátkové, ale pokud by se vyskytla jakákoli 
pochybnost, je povinností regionálního ko
ordinátora věc prošetřit a výsledek předlo
žit certifikační komisi, která má v krajním 
případě pravomoc certifikát odebrat.

V Senátu v Praze se v nedávné době 
uskutečnil seminář, kde se představili ně-
kteří výrobci a kde jste prezentovala prá-
vě regionální značky jako cestu k podpo-
ře ekonomické soběstačnosti a stability 
venkova. Jak to téma vzniklo?

Myslím, že to souvisí s předchozí odpo
vědí – venkovské oblasti se bohužel stávají 
stále častěji v lepším případě skanzenem, 
v horším rovnou pustinou, globalizace spolu 
s ekonomickou krizí se podepisuje i na tváři 
našeho venkova a menších měst, kde se sice 
daří díky různým dotacím leccos opravit a 
zmodernizovat, ale dříve běžné pracovní pří
ležitosti mizí. Ambicí regionálních značek je 
upozornit na ty, kdo se nechtějí s tímto tren
dem smířit a obnovují nebo znovu budují na 
našem venkově ekonomické aktivity, byť při
tom samozřejmě musí respektovat součas
nou ekonomickou realitu.

Jak seminář hodnotíte?
Bezprostředním výstupem je soubor pre

zentací, zveřejněný i na webové stránce ARZ 
– viz: http://www.regionalniznacky.cz/arz/
cs/aktuality/detail/271/regionalniznacky
sepredstavilyvsenatu

Domnívám se, že v omezeném čase se 
podařilo představit skutečně pestrý pohled 
na konkrétní aplikace regionálních značek, 
jejich přínosy i potenciál do budoucna. Kdo 
v Senátu byl, mohl navíc zažít úžasnou at
mosféru, o níž se zasloužili jednotliví výrob
ci a koordinátoři z regionů, kteří v rámci do

provodného programu přivezli na ochutná
ní či ukázku to nejlepší, co regiony nabízejí. 
A to nejen v hmotném smyslu, ale především 
prostřednictvím konkrétních lidí, kteří v Se
nátu předvedli nejen své produkty, ale také 
nadšení, které jim pomáhá překonávat čas
to složité podmínky, a hrdost na svůj region, 
tedy místo, kde jsou „doma“. Právě oni jsou 
nejlepším důkazem, že iniciativa, která fun
guje už déle než osm let a postupně se do ní 
zapojilo 23 regionů a více než 600 malých 
a středních podnikatelů, má smysl.

Ačkoli značení místních produktů se v růz
ných podobách vyskytuje snad ve všech ev
ropských zemích, takto propracovaný a jed
notný systém je unikát. A i když je založeno 
na v podstatě dobrovolné iniciativě, dostali 
jsme se do fáze, kdy hledáme i finančně 
stabilizovaný model dalšího rozvoje. Zatím 
značky fungují díky tomu, že se jednotlivým 
koordinátorům daří shánět financování 
z nejrůznějších zdrojů, které jsou v daném 

regionu dostupné. Do příštího programova
cího období hledíme s nesmělou nadějí, že 
si tato iniciativa, která naplňuje všechny 
myslitelné atributy cílů evropské integrace 
v oblasti rozvoje venkova, zasloužila kon
cepčnější podporu v rámci nějakého ope
račního programu. A samozřejmě neopou
štíme myšlenku, že regionální značky jsou 
cosi, co si jednotlivé regiony budují „pro se
be“, a tudíž by prvotní zdroje měly hledat 
především doma, třeba v efektivní spolu
práci jak na úrovni výrobců, tak i prodejců 
a různých podpůrných organizací. A konec
konců zásadní slovo budou mít spotřebite
lé, pro něž začíná být tuzemský původ a či
telné složení výrobků podstatným faktorem 
při nakupování. Naším úkolem je jim sdělit, 
že právě to jim naše značky garantují.

Jaký produkt na vás udělal největší 
dojem? Například byl nejorginálnější 
nebo  nejveselejší? 

Vyložené kuriozity mezi našimi značený
mi produkty asi nenajdete, i když některým 
producentům nechybí zdravý smysl pro hu
mor. Najdou se ale skutečné unikáty – na
příklad lenorské pečivo, které vzniká díky 
Lenorské lóži pecařské v obecní peci na šu
mavské Lenoře. Peče se v jarní a letní sezó
ně o víkendech a svátcích, je zaděláváno 
ručně, pečeno v historické peci na dřevo 
a neprodává se, ale rozdává. Za zmínku sto
jí třeba i Bašovo starokolínské kysané zelí se 
značkou Polabí – pokračování rodinné tra
dice firmy z roku 1899. Nebo medové liké
ry Svatý Amrosius, třeba Mama z tatom – 
goralská miodula, tradiční nápoj beskyd
ských goralů. Příběh by se dal vystopovat 
téměř u každého výrobku s regionální znač
kou – právě to je odlišuje od běžné ano
nymní masové produkce.  

Rozhovor připravila Marie Šuláková
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Současný pohled na financování obcí po schválení nového roz
počtového určení daní (RUD) či přípravy integrované strategie 
územní působnosti MAS pro příští programové období. To byla 
hlavní témata schůze Spolku pro obnovu venkova, která se usku
tečnila 7. května v budově Senátu v Praze. Pracovní skupina Pro
gramu obnovy rodiny představila v závěru schůze prezentaci, kde 
se věnovala i tématu Rodina a knihovny obcí.

Sjednocování názorů organizací pro venkov
Radan Večerka informoval v úvodu přítomné o aktuálním dě

ní ohledně tzv. Druhé zlínské výzvy, kterou Spolek podporuje. 
Oznámil, že po jednání s ministrem pro místní rozvoj Janovským se 
plánovaná manifestace starostů v Praze neuskuteční a namísto ní 
starostové umístí do stožáru na vlajku hrábě. 

Eduard Kavala není z této změny nadšený. Podle jeho slov ak
ce tohoto typu nevycházejí. „Budeme se muset se SMS sejít a pro
mluvit si. Navíc nevěřím, že jednání s panem ministrem Jankov
ským by mělo takový vliv, že venkov dostane na příští plánovací ob
dobí více peněz,“ uvedl Kavala.

ŠeST bodů koaLice pro venkov 2014+
Večerka upozornil, že se již věnovalo dost sil ke sjednocení ná

zorů hlavních aktérů v rámci vyjednání hlavního operačního progra
mu pro období 2014–20, tedy SMO, SMS a SPOV. „Proto Gazdík, 
coby předseda STANu, svolal jednání a dohodli jsme se na šesti bo
dech,“ řekl Večerka. Jedná se především o vznik jasně definovaných 
priorit zaměřených na potřeby obcí a měst podporovaných z evrop
ských fondů po roce 2013, promítnout urbánní a územní dimenzi 
do všech operačních programů, o zřízení jednotné platební agen
tury a jednotného metodického prostředí pro všechny operační 
programy. Dále by se měla násobně zvýšit alokace prostředků, kte
ré budou určeny k rozdělování prostřednictvím místních akčních 
skupin, měla by se reflektovat úloha měst a metropolitních oblastí 
z důvodu nutnosti zajištění dlouhodobého růstu a zvýšení konku
renceschopnosti celé EU. V dalších bodech Večerka uvedl, že je tře
ba vyčlenit adekvátní částku z Programu rozvoje venkova (PRV) 
a dalších operačních programů určenou na potřeby venkovských 
obcí a rozšířit podporu pro další druhy infrastruktury a implemen
tovat opatření týkající se základních služeb (sociální věci, školství, 
pozemkové úpravy, environmentální cíle).

„Zároveň jsme se dohodli, že se těchto šest bodů rozpracuje. 
A teprve včera přišla hlavní pozice koalice pro venkov 2014+ vůči 
budoucí podobě fondů v ČR. Na jedné její části jsem se podílel 
i já,“ uvedl dále Večerka. Vysvětlil, že již nyní postupují společně 
Spolek, SMS a SMO, který souhlasil i s konáním případné demon

Spolek rekapituloval rozpočtové určení daní, jednal
o přípravách strategií MAS i knihovnách na venkově

strace. „Pokud nebudeme proaktivní a nebudeme na úředníky tla
čit, dostane venkov v příštím období minimum,“ řekl. 

Kavala dodal, že by bylo dobré, kdyby se s podporou přidali ta
ké zemědělci. „Snažili jsme se nedostat do konfliktu se zemědělci 
a dosáhnout toho, aby každý operační program pustil 5 procent. 
Žádný z nich se tím nezhroutí,“ řekl.

jaká bude podpora MaS z iropu?
Večerka upozornil na problém, který se týká administrativy. „Je 

to problém nás a zároveň zemědělců. My podporujeme MASky, ale 
ty jsou zřízeny Programem rozvoje venkova podle pravidel společné 
zemědělské politiky. My chceme, aby se více podporovaly i z ostat
ních ROPů. Ovšem tyto programy nejsou pod společnou zeměděl
skou politikou, ale pod kohezní politikou. Je to tedy formální pro
blém, který se projevuje při každém jednání,“ řekl Večerka. 

Poradce ministra pro místní rozvoj Jiří Vačkář připomněl, že SZIF 
nemůže vést administraci věcí, které půjdou z ostatních ROPů. Upo
zornil rovněž na problém, o němž se dle jeho slov hovoří i v Bruselu: 
„Není to tak, jak jsme si původně mysleli, že jenom MASky, které bu
dou podporovat zemědělci, budou moci čerpat i z ostatních progra
mů a že by některé MASky se zemědělci vůbec nespolupracovaly. 
Pravda je, že na to máme čas do září a některé ROPy už to tam ma
jí zapracováno, ale čeká se na pokyn a je s tím dost velká potíž.

Naše původní myšlenka byla, že to stáhneme z ostatních ROPů, 
a ESF bude dělat MPSV ve svém programu, a veškeré prostředky 
půjdou přes IROP. Zatím však tato myšlenka nikam nedoputovala,“ 
řekl Vačkář.
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SouČaSnÝ poHLed na rud

Tománek: „Mnohé projekty, které menší 
obce řeší, nebudou schopny realizovat ani 
po změně RUD.“

Současný pohled na financování obcí po schválení RUD v době 
přípravy období 2014+ přednesl přítomným Petr Tománek z Eko-
nomické fakulty VŠB Ostrava. Pokusil se vysvětlit, že nové RUD 
nevyřešilo zdaleka vše. 

„Pro všechny obce by nové RUD mělo znamenat větší podíl da
ňových příjmů, ale na druhé straně i snížení dotací. Už víme, že le
tošní vývoj daňových příjmů nebude takový, jaký se očekával. Po
kud jste srovnali vaše příjmy za první tři měsíce letošního roku a po
rovnali je s daňovou kalkulačkou MF, mohli jste poznat, že hlavní 
daně, které tvoří RUD – tedy DPH (odpovídající 25 %), daň z příjmu 
fyzických osob ze závislé činnosti (cca 27 %) a daň z příjmu práv
nických osob (cca 30 %) se podle předpovědí plní. Nechci tady 
přednášet optimistický odhad, že to bude takto probíhat až do kon
ce roku. Ale momentálně to tak je,“ řekl v úvodu Tománek.

přicHázejí věTŠí zdroje z daní, 
aLe MaLé obce STáLe doTace poTřebují

Tománek spočítal, že na jedné straně RUD přináší obcím větší 
zdroje – v průměru kolem 20 procent daňových příjmů, někde 30 
procent i více. Na druhé straně by však výpadek dotací pro malé 
obce mohl znamenat velký problém. „Mnohé projekty, které men
ší obce řeší, ani dnes – po změně RUD – nebudou schopny reali
zovat. Nějaké dotace by tedy stále měly existovat. Pokud vymizí 
úplně, budou s tím mít hlavně menší obce problémy,“ řekl dále.

„Možná jste letos zaznamenali změnu v poskytování příspěvků 
na přenesený výkon státní správy. V minulých dvou letech udělalo 
ministerstvo financí chybu, že změnilo propočet, kterým stanovo
valo dotaci na přenesený výkon státní správy podle nejvyšší funk
ce, kterou ta obec vykonávala. U menších obcí došlo k poklesu do
tací a jde tam tedy méně zdrojů. Ale paradoxně pro menší obce, 
jež mají matriční a stavební úřad, to vypadá tak, že jim letos dota
ce vzrostly. Ale tak, jak byl systém letos upraven, je logičtější než 
doposud. Nové RUD ale stále ještě nevyřešilo všechny problémy. 
Jako akademikovi mi schází to, že byť pracujeme s různými koefi
cienty, nemáme žádnou věcnou argumentaci, proč jsou zrovna ta
kové, jaké jsou,“ dodal Tománek. 

Eduard Kavala reagoval, že pro mnohé je RUD již uzavřená zá
ležitost. „Je pravdou, že letos už se bude toto téma otevírat jen 
těžko, ale jakmile se vyřeší další evropská sedmiletka, měli bychom 
otázku RUD znovu nastolit,“ dodal. 

k ČeMu SLouží kriTériuM vÝMěry obce?
Tománek dále nastolil otázku kritéria, které bylo do RUD zave

deno v roce 2008, což je hledisko územní. Vysvětlil, že toto krité
rium vloni přineslo obcím daňový výnos 43 tisíc korun na kilome
tr čtvereční. „Nyní už používáme termín „započtená výměra“, kdy 

se přepočítává jeden obyvatel na deset hektarů. Je to paradoxní. 
Nevíme, proč se toto kritérium zavedlo. Dalo by se říci, že se zo
hledňují specifika území, která se týkají obcí. Když má obec větší 
výměru, tak z toho něco financuje, ale nevíme přesně co. Letos se 
to ořezalo,“ přiblížil Tománek. Podle něj jsou ovšem zavedení to
hoto kritéria a „ořezání“ nesmyslné. „Když si tam zavedeme no
vé kritérium, tak to děláme proto, abychom postihli nějaké zvlášt
nosti. Mělo by to být tedy právě naopak,“ řekl.

Údržba ve ŠkoLácH je STejná. 
proČ Se Financuje na 1 žáka?

Dalším novým kritériem v RUD jsou děti a žáci, jež souvisí s finan
cováním škol a školek. Podle Tománka by se mělo nyní sledovat, co 
obec ve školách a školkách financuje. „Nefinancují školní pomůcky 
ani učitele. Financují provoz budovy, opravy a to je tak všechno. Ale 
ono je to postaveno na prostředcích na jednoho žáka. Čili když bu
de mít škola některou jen z poloviny zaplněnou třídu, dostane kvů
li tomu méně peněz než škola s plnou kapacitou. Přitom náklady na 
údržbu jsou zhruba stejné. Tím kritériem by tedy neměl být žák, ale 
třída. Pro malé obce je totiž problém v tom, že ony nedokáží opti
malizovat počet žáků ve třídách. To může udělat jen velká obec ne
bo město s velkým počtem dětí, které může podle potřeby přesuno
vat žáky v závislosti na kapacitě jednotlivých zařízení,“ řekl dále.

u-křivka pro různé kaTegorie obcí
Dále hovořil o tzv. Ukřivce na propočet daňových výnosů na 

jednoho obyvatele pro různé velikostní kategorie obcí. „Po roce 
2008 se tato křivka narovnala. Z hlediska velikosti obcí rozdíly v da
ňových výnosech především vymezují koeficienty, které jsou dány 
pro velikostní kategorie. Vždycky to rostlo. Vznik Ukřivky byl dán 
tím, že se tam zahrnulo kritérium území. Jedná se však o jakési sčí
tání jablek s hruškami. Vedlo to k tomu, že se s těmi hodnotami 
začalo manipulovat, aby se to vyrovnalo. Jsou tam jiná kritéria. 
Proč přepočítávat území na obyvatele, když už tam bylo dáno to 
kritérium „území“? Ukřivka by se tedy neměla vůbec používat. 
Možná je to další argument, který by se při prosazování dalších 
změn RUD dal uplatnit,“ doplnil Tománek.

rozpoČTová odpovědnoST 
obcí. jaká vÝŠe zadLužení?

Řeč byla dále o nových připravovaných změnách – především 
o zákonu o nové rozpočtové odpovědnosti, který by měl být schva
lován jakoby součást ústavního zákona v rámci státního rozpočtu 
i pro obce. „Mělo by to být založeno na tom, že obec se může za
dlužit pouze do úrovně 60 procent svých příjmů. Zdá se to být lo
gické, ale zkuste si pro své rozpočty vypočíst, jestli by to postačo
valo. Myslím si, že ne. MF to tlačí pod zákon s tím, že by do toho 
měl vstoupit stát a nařídit splácení dluhu v případě, že obec daný 
rámec překročí. Myslím, že tuto roli by neměl plnit stát, ale banky, 
přičemž každá by měla vědět, zda obci může nebo nemůže půjčit. 
Problém je i v tom, že projekty, které se realizují z úvěrů, jsou v ně
kterých případech neziskové, ale můžou být i ziskové, které ten 
projekt během několika následujících let zaplatí,“ řekl Tománek 
a dodal, že v rámci připravovaného zákona už si stát pro sebe 

Petr Tománek Václav Pošmurný Jan Florian
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uplatňuje dvakrát měkčí podmínky, než jaké se požadují pro obce. 
„Když se podíváte na podíl dluhu ve vztahu k příjmům rozpočtu, 
tak stát má cca 120 procent. Ale obcím dává jen polovinu. Je to 
vlastně jen přitvrzení pro obce. Jedním z argumentů by tedy moh
lo být, aby stát dal obcím stejně, jako dává sobě,“ uvedl.

biLance příjMů a vÝdajů a reprodukce MajeTku
Řekl také, že obec hospodaří s rozpočtem, který se bere jako bi

lance příjmů a výdajů. „Už ale nesledujeme, jaká ta bilance je. 
Mám na mysli hlavně otázku odpisů. Každá obec má zpracován 
odpisový plán a zná jejich velikost. K čemu ale tyto odpisy jsou? 
K ničemu. Nabízí se možnost vytvoření běžného a kapitálového 
rozpočtu, který by měl zajistit dlouhodobou udržitelnost hospoda
ření. Tzn., že když obec bude každoročně investovat, stavět domy 
apod., dostane se v určitém okamžiku do situace, kdy nebude 
schopna ten majetek obnovovat. A to už nastává dnes,“ řekl To
mánek. Uvedl, že vloni nechal studenty zpracovat několik prací. 
„Výsledek? Pokud by měla být v obcích zajištěna dlouhodobá re
produkce majetku, většina obcí to nebude schopna naplnit. Tam 
se ty odpisy dají využít, sledovat je a vyčíst z toho, že v daném ro
ce nemůžu dát všechny prostředky do spotřeby, ale něco také do 
obnovy majetku,“ uvedl.

doTace? neřeŠí Se HLavní poTřeby obcí, 
aLe To, co je k diSpozici

Sleduji, že v současném období 2007–13 obce při žádostech o do
tace EU neberou v potaz, co potřebují, ale co je k dispozici. Je to pro
blém, který se může z hlediska dlouhodobé udržitelnosti promítnout. 
Co s tím? Obce by si měly říci, co potřebují. Ale nemyslím si, že by 
programy EU nepostihovaly, co obce potřebují. Vychází mi, že dnes 
jde pouze o to, aby se správně strukturovaly prostředky na jednotlivé 
priority pro následující období. Aby např. nebylo hodně prostředků na 
budování golfových hřišť.

Vzpomínám si, že když jsme v roce 2006 dělali hodnocení RO
Pu Moravskoslezsko, tak jsem připomínkoval, že na obce šlo rela
tivně hodně málo v souvislosti s tím, co dostával kraj. Mělo by být 
zohledněno, co obce chtějí a na to alokovat podstatnou část pro
středků,“ uzavřel Tománek.

příprava inTegrované STraTegie MaS 
pro prograMové období 2014 – 2020

Vyjednavač Národní sítě místních akčních skupin Václav Poš-
murný hovořil o přípravě integrované strategie území působnos
ti MAS pro programové období 2014–2020. Počátek je podle něj 
v uvažování EU, která už považuje LEADER (po 22 letech jeho exi
stence) za integrovaný nástroj. „Už to není jen metoda práce na 
venkově. V budoucím období se s ním počítá jako s velmi důleži
tým nástrojem. MASky jsou druhým důležitým nástrojem integra
ce a partnerské spolupráce a jsou chápány jako prostředek komu
nitně vedeného místního rozvoje,“ řekl v úvodu.

STraTegie Mají bÝT co nejŠirŠí 
a MapovaT poTřeby regionů, až náSLedné 
akČní pLány budou řeŠiT MožnoSTi doTací

Dále zaznělo, že integrovaná strategie je širokospektrální a má 
obsahovat veškerá témata, která to dané území požaduje. Pošmur
ný uvedl, že ministerstvo pro místní rozvoj dopracovalo materiál, 
který nastavuje metodiku tvorby integrované strategie. Ta je slože
na ze standardních částí, má svou analýzu, strategickou část a svůj 
akční plán. Navíc je v ní nutnost komunitního projednávání. V prv
ní části se má strategie zabývat prioritami území bez toho, aby bra
la v potaz dotační programy. Proto by měla být hotova dříve, než 
budou známy jejich definitivní podoby. Druhá část, která by měla 
být schválena do konce května, neobsahuje akční plán, v porovná
ní se současným obdobím, kdy MAS řešily pouze akční plán. Stra

tegický plán LEADER, který je součástí PRV, byl povinnou přílohou 
a byl akčním plánem toho, co se dá řešit prostřednictvím operační
ho programu. Totéž bude zpracováno pro období 2014+. Je to na
zváno Integrovaný akční plán rozvoje území MAS, a bude ob
sahovat jednotlivé programové rámce, které budou korespondovat 
s některými operačními programy. Bude také řešit provázanost jed
notlivých MASek, a bude obsahovat návrhy projektů spolupráce. 
Metodika akčního plánu se začne tvořit ve druhé polovině letošní
ho roku, současně s návrhy jednotlivých metodických dokumentů 
pro teritoriální investice, popř. integrované plány rozvoje území. 
„Dokument by ale neměl nahrazovat dokumenty obcí. Měl by ře
šit dané území jako provázaný celek,“ řekl Pošmurný.

Pošmurný vysvětlil, že strategických dokumentů obcí je v součas
nosti velice málo a dá se o ně jen těžko opřít. „Určitě by bylo dob
ré mít k dispozici alespoň nástin záměrů. Ne všechny obce se tím za
obírají, ale dokument MAS by to neměl nahrazovat,“ řekl.

 

Pošmurný: „Primárním úkolem místních 
akčních skupin není rozdávat peníze, nýbrž 
pomáhat zajišťovat potřeby území.“

podivná příprava cerTiFikace 
a poLiTickÝ poHLed

K certifikaci MASek řekl Pošmurný, že komise, která by se tím mě
la zabývat, pracuje velmi podivně. „Bylo by dobré, aby se do toho 
obce, popř. i SPOV ČR nějak zapojili. Podivný pohled komise se pak 
odráží i v názoru vedení MZe na pozici MASek. Stalo se to politickým 
tématem a vyznívá to tak, že existuje nějaká občanská iniciativa 
a rozhodování o tom, jak naložit s evropskými penězi by se mělo ode
hrávat na nejnižší možné úrovni. A to se politikům nelíbí,“ řekl.

„V současné době se mluví o tom, že by všechny MASky měly 
být podpořeny z PRV. Je to jeden z právních výkladů. Nařízení říká, 
že komunitně vedený rozvoj musí být podpořen minimálně pěti pro
centy ze zemědělského fondu a ostatní dotační programy ho mo
hou podpořit. Výklad na straně národních orgánů pro koordinaci je 
takový, že mohou být podpořeny jen ty MASky, které budou pod
pořeny ze zemědělského programu a pak teprve mohou být pod
pořeny z těch ostatních. MZe říká, že z jeho pohledu je to tak, že 
systém musí být podpořen ze zemědělského programu, ale nezále
ží na tom, jestli ta konkrétní MASka je podpořena z PRV nebo ne. 
Teď se tedy o těch výkladech budou dohadovat právníci. My si hle
dáme výklad přímo u Evropské komise,“ vysvětloval dále Pošmurný.

pokud Má MaS dobře FungovaT, 
MuSí doSTaT MiniMáLně 3 MiLiony eur na období

Primárně se podle jeho slov systém nastavuje tak, aby byl multi
fondový. „V souvislosti s počtem MASek bylo vyřčeno číslo 50. Vy
padlo jednou z MZe v rámci jeho technických výpočtů. Ředitelé Se
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káč a Tabery však toto číslo následně dementovali. Když vycházíme 
z manuálu evropské komise, je tam uvedeno, že pokud má MASka 
dobře fungovat, musí dostat na celé plánovací období minimálně tři 
miliony EUR. Z tohoto čísla vyšel výpočet v rámci PRV a z něj vyšlo, 
že může být podpořeno zhruba 50 MASek. Počítali jsme dál a došli 
k tomu, že minimálně dvě procenta z ostatních dotačních programů 
musí být vyčleněna na komunitně vedený místní rozvoj, aby všechny 
MASky dostaly ony tři miliony EUR. My jsme to propočítali ještě dál 
a došli jsme k výpočtu, že minimální velikost jedné MASky je 10 tisíc 
obyvatel. A když vynásobíte 10 tisíc obyvatel třemi miliony EUR, do
jdete jednoduchým výpočtem k tomu, že průměrná MASka, která 
má dnes 30 tisíc obyvatel, by měla dostat devět milionů EUR. Ale 
znovu zdůrazňuji, je to pouze hra s čísly, která vychází z jedné věty 
jednoho velkého obsáhlého manuálu. Ten říká mimo jiné i to, že prů
měrná MASka by měla mít čtyři až pět zaměstnanců,“ uvažuje Poš
murný. Dodává zároveň, že primárním úkolem MASky ale není roz
dávat peníze, nýbrž pomáhat zajišťovat potřeby území. A primárním 
cílem je vytvořit z MASek regionální agentury, které budou garanto
vat, že budou lidé spolupracovat a sami si řeknou, co potřebují.

MaS jSou HLavně náSTrojeM rozvoje regionu, 
nikoLiv příjeMceM doTací

Radan Večerka doplnil, že NS MAS je o něco vepředu před tě
mi, kdo materiály připravují. „Občas se tak dostáváme do problé
mu, kdy někteří úředníci chytají informace až zpětně. A to není jen 
problémem Česka, ale i dalších států EU. Je potřeba pochopit, že 
MASky jsou nástrojem rozvoje mikroregionu a nikoliv příjemcem 
dotací. Proti tomu stojí politický tlak, kdy MASkám mají konkuro
vat ORPéčka (ORP – obce s rozšířenou působností – tzv. malé okre-
sy – pozn. red.). A i kdyby MASka byla příjemce, pak je otázka, kdo 
bude vlastníkem takto pořízených záležitostí. Pokud mají vznik
nout rozvojové agentury v jednotlivých územích, pak nesmíme za
pomínat, že jejich účelem není vytvářet zisk,“ řekl Večerka.
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K otázce certifikací pak uvedl, že Spolek byl iniciátorem certifi

kační skupiny na MZe. „Pracovní skupina se sice utvořila, ale byla 
jednobarevně politicky složena, tím pádem nemá žádný smysl a je 
potřeba o tom dále jednat,“ dodal.

prograM obnovy rodiny 
a jeHo reaLizace

Pracovní skupina Programu obnovy rodiny představila v závěru 
schůze prezentaci Jana Tomiczka o realizaci programu. „Jeho ustano
vením sledujeme překonávání dosavadní roztříštěnosti přístupů a sla
dění zájmů a spojování činností i prostředků při společném díle obno
vy, které navzdory úsilí o změnu materiální podstaty chápeme přede
vším jako nápravu a rozšíření možností společenského a duchovního 
života na venkově,“ zaznělo v úvodu. „Měli pravdu zakladatel Spol
ku Ivan Dejmal a jeho místopředseda sociolog Bohuslav Blažek, kteří 
zdůrazňovali, že základem obnovy venkova je jeho duchovní obnova.

ÚSpěŠné jSou Ty obce, kde je SoudržnoST 
poSTavená na MoráLnícH HodnoTácH

Trvale úspěšné jsou ty obce, kde reálně existuje občanská sou
držnost, postavená na morálních hodnotách. Starostové se mohou 
o své občany opřít a úspěšně realizovat i náročné projekty.

Vhodnou metodou je komunitní plánování, pokud je provádě
no v kontextu komplexního dlouhodobého rozvoje obce a regionu 
a za účasti odborníků,“ zaznělo při prezentaci, která je umístěna 
na webových stránkách www.spov.org. Téma Rodina a knihovny 
obcí představil přítomným Jan Florian. (Více v samostatném článku 
Jana Floriana).

Zapsala Kateřina Kapková, zpracovala Marie Šuláková
Více na www.spov.org

V ČR je více než 2 700 knihoven v obcích do 500 obyvatel a přes 2 000 knihoven v obcích od 501 do 3000 obyvatel. Knihovny v ob-
cích jsou součástí propojeného systému více než 6 000 knihoven, jehož služby využívá 40 procent dospělé populace a většina dětí i mlá-
deže. Tyto knihovny jsou na venkově často jediným kulturním zařízením. Kromě půjčování knih a periodik často fungují jako víceúčelo-
vé centrum poskytující místním občanům zázemí k jejich setkávání a organizující kulturní, vzdělávací i komunitní aktivity.

Co může knihovna v obci nabídnout rodinám:
Aktivity poskytované veřejnou knihovnou v místě mají pro rodi

ny preventivní a podpůrný charakter. Knihovny mohou působit ja
ko neformální místa vzdělávání celých rodin – mohou vést k posi
lování rodičovských kompetencí, napomáhat harmonizaci rodin
ných vztahů a podporovat rodiny v péči o děti atd. V obcích, ve 
kterých nefungují mateřská centra či kluby maminek, mohou 
knihovny poskytovat prostor k prevenci sociálního vyloučení ma
minek/tatínků na rodičovské dovolené. Svými programy, ve kterých 
aktivně propojují děti a seniory, přispívají knihovny ke zkvalitnění 
mezigenerační komunikace i k vzájemnému porozumění a toleran
ci mezi generacemi. Knihovny podporují aktivní pocit sounáležitos
ti s rodným krajem, vztah k místu, kde žijeme, vědomí svých koře
nů a hrdosti na své předky. Neotřelými formami pěstují tolik po
třebný pocit vlastenectví.

• Aktivity organizované knihovnou:
o   pro celé rodiny (např. Den pro dětskou knihu, zapojení ce

lých rodin do vytváření kreativních programů pro společně 
strávený čas)
–   podpora aktivit tatínků s dětmi (programy na sobotní do

poledne, kdy maminky doma vaří – např. předávání do

vedností svázaných s tradicemi oslav vánočních i veliko
nočních svátků, pátrání po místních tradicích)

–   zpřístupňování regionální historie, propagace tradic, nejen 
pomocí regionální literatury, ale především rozličnými ak
cemi (poznávání významných osobností, literárně historic
ké vycházky, propagace tradičních řemesel, výstavy)

o   pro rodiče a prarodiče (vzdělávání a besedy; s pomocí dob
rovolníků je také možné zajistit po dobu konání přednášky 
doplňující program pro děti) 

o   pro děti – volnočasové aktivity a vzdělávací akce (besedy, spo
lečná čtení, seznamování s profesí tatínků/maminek, sepsá
ní místních pověstí + vytváření místních pověstí)

o   pro maminky/tatínky (na rodičovské dovolené) s dětmi (pro
gramy mateřských center, vytvoření rodinného klubu atd.) 

o   pro seniory (vzdělávání – i v malé obci může knihovna zpří
stupnit Univerzitu 3věku prostřednictvím virtuálních kurzů; 
program trénování paměti, zájmové vzdělávání s lektorem – 
dobrovolníkem; klubové aktivity)

o   pro seniory a děti (společné rukodělné aktivity – předávání do
vedností; společné tvoření knížky na místní či rodinné téma; „po
hádkové“ babičky pravidelně v knihovně čtou dětem; starší děti 
seznamují seniory s IT – kurzy PC, používání mobilů, čteček atd.)

Rodina a knihovny obcí: příležitost využít je 
jako místa pro neformální setkávání lidí



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 183 • 6/2013

•  Aktivity podporované knihovnou pro společný čas dětí a rodičů 
doma (např. Škola naruby – projekt rodinného čtení Klubu dět
ských knihoven SKIP a Celé Česko čte dětem, Čtení pomáhá, 
Tematické kufříky – soubory knížek, her a hraček na jednotlivá 
témata)

• Informace knihovny pro rodinu:
o   weby knihoven – odkazy na weby s prorodinnou tématikou, 

upozornění na Saferinternet, seznamy vhodné literatury pro 
rodiče, informace o aktivitách v místě a okolí pro rodiče 
s dětmi

o   informace v knihovně – doporučení vhodné literatury pro ro
diče, rozšíření výběru periodik o časopisy zabývající se výcho
vou, informace o možnosti meziknihovní výpůjční služby

Mnohé z uváděných aktivit dělají i knihovny v maličkých obcích, 
mnohé by mohly dělat. Většinou by stačilo jen málo – vylepšit pro
storové podmínky knihovny tak, aby se zde mohli lidé napříč ge
neracemi scházet a víceúčelově doplnit vybavení knihovny (aby si 
zde v bezpečném prostředí mohly pohrát děti, scházet se rodiče 

s malými dětmi, případně aby zde mohlo proběhnout i zdravotní 
cvičení starších žen).

Pak už stačí dát v obci vědět, že knihovna je tím místem pro 
scházení se, pro zjišťování potřebných informací a zájmové vzdě
lávání i místem pro společné aktivity. Aktivity, které dávají dohro
mady jednotlivce, rodiny i celou komunitu místa.

Cíle:
–  Využít potenciálu veřejných knihoven v obcích a podpořit  jejich 

přeměnu v  místa neformálního setkávání a vzdělávání občanů.
–  Věnovat pozornost prostorovému zajištění a vybavení venkov

ských knihoven umožňující pestrost programů v příjemném 
prostředí.

–  Podpořit v obci aktivizaci seniorů a maminek/tatínků na rodi
čovské dovolené a jejich dobrovolnického zapojování do vytvá
ření programů knihovny.

–  Účelně využít celorepublikového systému knihoven a regionálních 
služeb knihovnám, v rámci kterých je malým knihovnám poskyto
vána nejen literatura, ale i další odborné služby. Jan Florian
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Partnerské spolupráce mezi českou obcí Bělotín 
a polským městečkem Kolonowskie využil v polovi
ně letošního května Spolek pro obnovu venkova 
ČR. Spolu s oběma jmenovanými prezentoval svoji 
činnost na výstavním stánku v centru polského 
města Opole. Ve dnech 17. až 19. 5. tam probíhal 
tradiční veletrh cestovního ruchu.

Spolek přivezl do Polska své obvyklé propagač
ní materiály. Nabízel návštěvníkům stánku letáky se 
základními informacemi o své historii i současnosti, 
celistvou brožuru o výsledcích několika posledních 
ročníků soutěže Vesnice roku a také pár regionál
ních produktů. Lidé si pochutnávali na škvarcích, 
svatebních koláčcích i zdravém ovocném moštu 
z Lučic u Bělotína.

Opolský veletrh má obdobu brněnské akce Re
giontour, jen v poněkud menším měřítku. Každoroč
ně tam přehlídka tuzemských i zahraničních regionů 
probíhá pod širým nebem na náměstí a láká tak do 
centra místní obyvatele i turisty. Výjimkou nebyly 
stánky, které představovaly přeshraniční spolupráci 
dvou i více měst. Z českých destinací byly v Opole 
k vidění např. Zlaté hory, Jeseník, Bruntál a další.

Kateřina Kapková, foto: Jiří Dostalík

Spolek se prezentoval na veletrhu cestovního ruchu v polském Opole
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Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o. s. pořádá letos již po
páté putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“. Výstava o úctě k do
movu a odpovědné péči o něj přináší další kolekci proměn opomíje
ných míst v místa příjemná pro život. Vernisáž výstavy, Slavnostní se
tkání krajů, proběhla tradičně druhou májovou sobotu, 11. května, na 
staroslavném Vyšehradě. Partnerem ročníku 2013 je Ústecký kraj.

Na výstavu přihlásily kraje, města, obce, neziskové organizace či 
samotní tvůrci kolem 90 inspirativních proměn. Jakékoliv pozitivní 
proměny se měly týkat krajiny, památek, sakrálních staveb, náměs
tí a návsí, ale například i železničních zastávek a nádraží. Součástí 
vernisáže bylo i vyhlášení soutěže o titul Nejkrásnější proměna ro
ku 2013. Ve zvláštním hodnocení dne zvítězila proměna návsi v ob
ci Obrnice v Ústeckém kraji, následovala Stehlíkova stezka z obce 
Myslív a zájezdní hospoda v Nečtinech z Plzeňského kraje. Soutěž 
potrvá po celý rok na internetu, přičemž výsledky vyšehradského 
hlasování se započítají do celkového ročního hodnocení.

Výstava zůstane na Vyšehradě do 30. června, poté se přesune 
do Lázní Kyselka a na pražské letiště Václava Havla. Posléze se roz
dělí na tři kolekce a ty budou putovat po území České republiky 
samostatně. Objeví se ve vestibulech nádraží, krajských úřadů, 
knihoven, škol a univerzit, na návsích a náměstích, v infocentrech. 

Organizátoři odhadují, že díky tomuto konceptu výstavu v průbě
hu roku shlédne asi dva a půl milionů návštěvníků.

Výstavu zahájila její patronka, historička umění Blanka Stehlíko
vá spolu s geologem a publicistou Václavem Cílkem. Přítomné při
vítal František Stádník, ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad, 
Mons. Tomáš Holub, děkan Královské kolegiátní kapituly sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě a Karel Drhovský, prezident pořadatelské 
Asociace Souznění. Promluvil senátor Miroslav Nenutil, zástupce 
velvyslance Spolkové republiky Německo Ingo von Voss, místo
předseda Spolku pro obnovu venkova Radan Večerka a za Národ
ní síť MAS Marcela Pánková. Součástí výstavy byla ochutnávka re
gionálních specialit a prezentace regionálních značek. Zároveň mě
li návštěvníci možnost navštívit památky, které nejsou běžně 
přístupné. Tradičně měli zástupci partnerského kraje tu čest vysa
dit na Vyšehradě svůj strom. Zasadili potomka památného dubu 
z Peruce, z míst, kde si podle pověsti kníže Oldřich namlouval slič
nou Boženu.

Zdroj: Anna Pavlíková Kutějová,
Drahomíra Kolmanová, Kateřina Čadilová

e-mail: EntenteFlorale@email.cz,
více informací – http://mavlast.aefcz.org
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Výstava Má vlast cestami proměn 2013 začala 
na Vyšehradě. Uvidí ji až dva a půl milionu lidí

Partneři: Výstava se uskutečňuje díky podpoře a spolupráci celé řady institucí, organizací i nadšených jednotlivců. Spolupořada
telem výstavy je Národní kulturní památka Vyšehrad, příspěvková organizace Hlavního města Prahy, partnerem ročníku Ústecký kraj. 
Spolupracují kraje Plzeňský a Karlovarský a vystavovatelé z celé ČR. 

Záštitu poskytly Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu Miroslava Němcová, ministr zemědělství 
Petr Bendl, ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a předseda Asociace krajů Michal Hašek.

Spolupracují Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kraje Plzeňský, Karlovarský a Hlavní město Praha, Královská kolegiátní 
kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Český Národní komitét ICOMOS, Czechtourism, Folklórní sdružení ČR, Archeologický ústav Akademie věd ČR 
– pracoviště Vyšehrad, Spolek Svatobor, Plzeňská filharmonie, Správa železniční dopravní cesty, České dráhy, Asociace regionálních značek ČR, Národ-
ní síť místních akčních skupin ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Svaz měst a obcí ČR, Výzkumný 
ústav okrasného zahradnictví Průhonice, Clarion Congress Hotel Prague****, Café Citadela Vyšehrad a další.
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Zejména kritérii přijatelnosti resp. standardy MAS pro příští plá
novací období EU v letech 2014–2020 se zabýval výbor Národní sí
tě MAS na svém jednání 14. května v pražském domě organizace 
HUB (prague.thehub.net). Výbor dále jednal o stavu vyjednávání 
přípravy budoucích dotačních programů, auditech MAS a změnách 
právní formy.

Zpráva předsedy:
Podpora od zemědělců pro MAS v kohezní politice

Předseda NS MAS František Winter informoval o návštěvě 10. dub
na u náměstka Zaorálka (MŠMT) k podpoře MAS. Pošmurný informo
val, že se diskutovalo o činnosti MAS a náměstek kladně podpořil za
pojení do rozdělování evropských fondů na místní úrovni bez politic
kých invencí. V rámci školství je pozice MAS možná. Další diskuze s pí 
Barbořákovou, která má na starosti implementaci evropských fondů. 
Kladně ohodnocena aktivní spolupráce MAS v jednotlivých PS k pří
pravě OP. Zaslány podkladové materiály k CLLD (teoretické roviny vy
užití metody).

Předseda dále informoval o jednání ČMSZP 23. 4., kdy členové 
a předsednictvo jsou nakloněni MAS. 29. dubna se uskutečnil kulatý 
stůl ministra zemědělství, kde se jednalo hlavně na zemědělská téma
ta. Okrajově se diskutovalo o MAS. NS MAS zdůraznila, že MAS 
nejsou konečnými příjemci finančních prostředků – konečnými 
příjemci jsou jednotliví žadatelé. Dle Bendla by celých převede
ných 300 mil. do koheze mělo jít na vodovody a kanalizace. Dle ji
ných zdrojů se uvažuje i o jiném rozdělení. Celkově je to 1,5 % z ko
hezní politiky, což je velice malý podíl a není třeba z tohoto dělat hlav
ní téma. Zemědělský svaz podpořil zapojení MAS v programech ESIF.

Na MŠMT se 6. 5. uskutečnilo jednání a předseda vyzdvihl ak
tivní zapojení Markéty Pošíkové, až na dvě připomínky byly všech
ny akceptovány. Winter dále informoval, že ve dnech 6. – 7. 5. se 
uskutečnila v rámci mezinárodní konference k LEADERu v Trenčí
ně také valná hromada NSS MAS, na které byl zvolen nový před
seda Juraj Ondračka z MAS Vršatec.

(Více informací na: http://nsmascr.cz/zpravy-z-tisku/2013/
ucast-zastupcu-ns-mas-cr-na-mezinarodni-konferenci-v-trencine/ 
a http://nsmascr.cz/zpravy-z-tisku/2013/informace-z-partnerske-

-organizace-narodna-siet-slovenskych-miestnych-akcnych-sku-
pin-ma-noveho-predsedu/)

Výbor projednával standardy MAS pro příští období,
komentoval smysl auditů a změny právní formy
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Předseda NS MAS František Winter na konferenci v Trenčíně
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Území podpořených MAS je zobrazeno i s obcemi bez možné podpory 
(plán na období 2014-20)
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Zpráva viceprezidenta ELARD:
Podpora větší vazby měst a venkova

Radim Sršeň se zúčastnil několika seminářů k budoucímu pláno
vacímu období. Nejvýznamnější byl seminář k územní dimenzi – 
ne všechny členské státy vědí jak toto nastavení pojmout. EK pod
poruje aplikaci obou principů ITI a CLLD dohromady.

(Prezentace ze semináře v Polsku viz http://ec.europa.eu/regio-
nal_policy/conferences/rurban/2013/programme_en.cfm).

Sršeň zdůraznil, že nastala radikální změna v článcích nařízení EK 
pro regionální rozvoj – je více podporována vazba měst a ven-
kova. Koheze vede pouze k tomu, že se disparity zvyšují (rozdíly me
zi Prahou a okolím se různí, extrémem je Slovensko a Bratislava), což 
znamená velkou polarizaci. CLLD by měl být hlavním principem ko
hezní politiky včetně územní dimenze. Jednání s Asociací krajů, kte
rá by mohla přistoupit na tento model.

Na semináři MAS a ELARD na LEADER Event 2013 byl znát po
sun v metodě CLLD – multifondové čerpání je podporováno, vliv 
měla i tzv. „evropská kuchařka“: SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ 
KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ AGRI, 
EMPL, MARE a REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ 
V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČ NÍCH FONDECH. 
(Český překlad: http://nsmascr.cz/content/uploads/2013/04/CCLD-
-guidance_2013_01_30_CZ.pdf)

Po publikování dokumentu se ve většině zemí zvýšila podpora 
CLLD a počítá se se zapojením ve větší míře. Oproti tomu Irsko a Fin
sko nepočítá s tak velkým zapojením MAS jako doposud. Posun je 
celoevropsky významný. V EP je stále ve hře i varianta povinné alo
kace cca 1–2 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zpráva vyjednávacího týmu:
Stálé nejasnosti v tzv. územní dimenzi

Koordinátor vyjednávacího týmu Václav Pošmurný informoval o 
jednáních v rámci pracovních skupin „Dohody o partnerství“ a „In
tegrované přístupy a územní dimenze“ (IPUD). V základních doku
mentech těchto skupin je zakotven CLLD a od tohoto se odvíjejí 
ostatní programy. Rozpor je stále v územní dimenzi – opět za
znělo vyjádření, že MAS budou podporovány v periferních a stabi
lizovaných územích (dle Strategie regionálního rozvoje), i když do
hoda organizací SMO, SPOV, NS MAS, SMS a Asociace krajů s 
MMR zněla, že se nebude tento systém používat pro integrované 
přístupy. Nikde se nemluví o rozdělení a poměrech typů území v 
MAS. Na území každé MAS (potažmo ITI, IPRU) jsou všechny typy 
území. V dokumentech je však stále uváděno rozdělení.

Evropská komise v nedávné době nastínila novou typologii úze
mí (dolaďují se hranice území). Po její finalizaci bude nutné defini
ce těchto území prolnout do dokumentů ČR.

Podle Pošmurného se již nově diskutuje o výběru MAS a po-
čtech podpořených MAS. Číslo 50 MAS bylo několikrát demen
továno, ale stále ho někdo zdůrazňuje.

V diskusi o procentuálním vyčlenění na CLLD v operačních 
programech stále nejsou přesné částky. Za MAS je nutné na jed
náních definovat zaměření CLLD a jeho využití a poté až procen
tuální vyčlenění prostředků. Rozdělení a vyčlenění procent na CLLD 
by mělo být předloženo vládě v červnu.

Je nutné připomínat, že MAS již integrovaly mezi priorit-
ními osami (již v tomto období bylo zahrnuto v rámci PRV 
a nastavení SPL možná integrace prioritních os a opatření). 
Integrace mezi projekty jsou již schématický kresleny (viz 
příloha).

Místopředseda NS MAS Jiří Krist vznesl dotaz, kdy bude již de
finitivně zveřejněna metodika pro tvorbu ISÚ. Pošmurný rea
goval, že připomínky ze strany NS MAS byly odeslány na MMR za
čátkem měsíce května. Dokument byl zařazen do meziresortního 
připomínkování. Vede se diskuse, kdo by měl finální verzi schvalo
vat, zřejmě by stačilo MMR, neboť se nejedná o přímou návaznost 
na operační programy. Následná metodika pro programové 
rámce by již byla schvalována vládou (přímá návaznost na jednot
livé OP – vypořádání s integrací a projekty spolupráce). Metodické 
dokumenty musí být schvalovány vládou. Další jednání PS IPUD by 
mělo schválit metodiku k tvorbě ISÚ (na konci května) – pokud bu
de v rámci meziresortního připomínkování projednána.

Místopředseda SPOV Radan Večerka poděkoval za dosavadní 
aktivitní přístup NS MAS. SMS a SPOV jsou politické organizace, ale 
NS MAS je důležitou odbornou organizací. Cíl organizací je stejný 
– rozvoj venkova. Sršeň za SMS informovoval, že je velká podpora 
CLLD ze strany Starostů a nezávislých. Plánovala se demonstrace na 
podporu větších finančních prostředků do venkova, ale na základě 
jednání s MMR se od demonstrace zatím upustilo ve prospěch dal
šího jednání. Je potřeba, aby se všechny venkovské organizace ví
ce ozývaly v pracovních skupinách k operačním programům a hla
sitě připomínkovaly návrhy. 

Pošmurný upozornil na nový postup vedení NS MAS, které ne
ní již v popředí při jednáních, ale dodává odborné a podložené in
formace a podklady pro partnerské organizace. Rozhodování o im
plementaci je na dalších partnerech. 

Zprávy z příprav operačních programů:
hledání podpory malých podnikatelů

IROP (Pošmurný) 
Václav Pošmurný uvedl, že za NS MAS bylo podáno 108 připo

mínek a asi padesát procent jich bylo akceptováno. Nejdůležitější 
je, že se počítá se zapojením MAS – řeší se, kde bude využito. 

Večerka upozornil, že z IROP vypadává akcent na cestovní ruch 
v regionální úrovni. Pošmurný doplnil, že to bude na oblastech – 
tedy turistických regionech (dle nového zákona o řízení cestovní
ho ruchu). Systém je navázán na zákon – oblastní destinační ma-
nagement (cca 20–30 oblastí). Zákon definuje minimální velikost 
oblastní destinace. Kraj bude mít na starosti mezinárodní oblast 
a propagaci – individuální projekty. Destinace si bude řešit sama, 
jak se bude oblast vyvíjet. V tříúrovňové strategii (státkrajoblasti) 
se nebude podporovat činnost, ale přímo projekty a činnost desti
načních managementů bude podporována z národních zdrojů). 

VVV (Winter) 
Finalizování květnového vydání OP, které bude konzultováno ce

lým orgánem a poté na MMR. Další profesní vzdělávání by mělo být 
v OP Zaměstnanost. Připomínky NS MAS byly velmi dobře zpraco
vány Markétou Pošíkovou a zapracovány ve velké míře do OP. 

ŽP (Krist) 
Přesahy v OP – již je znám přesah v IROP a OPŽP v zateplování ve

řejných budov, PRV a OPŽP přesah v tématu zadržování vody v kra
jině. Chybí opatření pro podporu pěstování biomasy, oproti tomu je 
podpora zdrojů pro spalování biomasy, ale ne její pěstování. 

Viceprezident ELARD Radim Sršeň na konferenci v Trenčíně
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OP PIK (Ondráčková) 
Nejsou zastoupeny další partnerské organizace a nedaří se ko

munikovat s partnery. Je těžké oponovat velkým technologickým 
parkům – inovace by neměly být v periferním území. Malé a střed
ní podniky – chybí provázanost na MZe (rozvoj podniků se neřeší, 
řeší se vzdělávání). Podpora podniků malých a mikro pouze finanč
ními nástroji, ne dotacemi. Je potřeba zajistit peníze pro venkov, což 
je dle návrhu OP omezeno. Nutné je prosazovat také v ministerských 
pracovních skupinách podporu malých a středních podniků. 

Sršeň doplnil, že z pohledu EU jsou podporována Evropská 
operační partnerství (podnikatel, obec, školy atd.). 

Krist vznesl dotaz na přítomného zástupce MZe L. Krumphol
covou, jestliže nejsou podporovány v PRV nezemědělské mikro
podniky, mělo by se to řešit jinde. Je však vidět, že jinde se to ne
řeší. Krumpholcová informovala, že MZe připomínkovalo návrh OP 
PIK, požadovalo zařadit podporu malého a středního podnikání, 
ale nemůže definovat jakými nástroji. 

Krist upozornil, že na základě špatného postupu je základním 
problémem malého a středního podnikání špatné hospodaření 
s kapitálem. Využívání finančních nástrojů jako půjčky není to pra
vé pro podporu mikropodniků.

Krumpholcová informovala o postupu MZe k připomínkování 
výše definovaných problémů. V rámci EAFRD bude podpora v rám
ci diverzifikace zemědělského podnikání. Intervence, které vypad
ly z PRV budou požadovány na zapojení v dalších OP. 

Krist doplnil, že by se měla podporovat pracovní místa, je to 
v zájmu Evropské komise i především lidí na venkově. 

ZAM (Mach) 
V rámci OP Zaměstnanost byla NS MAS zařazena do podskupi

ny pro sociální začleňování a boj s chudobou.
Večerka navrhl zapojit se do komunikace s úřady práce a infor

movat je o činnosti MAS, nikoliv jako žadatele, ale zprostředkova
tele. Vznikají poradní sbory úřadu práce a je možnost zapojení 
MAS na krajské úrovni.

PRV (Florian) 
PS se již nescházejí. NS MAS se vyjádřila k podkladům a čeká se 

na další postup MZe. Winter doplnil, že byl připomínkován zápis 
k pracovní skupině, kde nebyly zapracovány připomínky k řešení 
pracovních míst. Krumpholcová informovala, že v PRV se nechala 
jenom podpora zemědělců. Tvorba pracovních míst bude na diver
zifikaci a cestovní ruch (příjemci pouze zemědělští podnikatelé). 
Hlavní prioritou v zemědělství je konkurenceschopnost, tvorba 
pracovních není v zemědělství priorita.

Krist shrnul, že chybí vyváženost rušení pracovních míst v země
dělství a podpora do nezemědělských podniků (vznik pracovních 
míst). V SEA operačního programu bude poté muset být řečeno, 
že se zhoršila konkurenceschopnost a snížila úroveň venkova. 

Kritéria přijatelnosti aneb standardy MAS 
pro období 2014–2020

Kritéria přijatelnosti MAS byla podle zástupce NS MAS v pra
covní skupině Jana Floriana v první fázi projednávána v užší pra
covní skupině (MZe, SZIF, ASZ, Svaz vlastníků půdy, SMO, NS MAS 
ČR). Na poslední jednání byli přizváni i zástupci MMR, zváni jsou 
i zástupci ÚOHS, kteří se ovšem zatím nezúčastnili. Návrh kritérií 
přijatelnosti v zásadě vychází z dokumentu „Základní standardy“ 
zpracovaného NS MAS ČR a obsahuje cca čtvrtinu až třetinu zde 
uvedených bodů, především ty, které jsou jednoznačně ověřitelné 
ve fázi před realizací strategie. 

Návrh obsahuje především tyto „nové“ body:
– přesnější definici požadavku na celistvost území MAS (resp. vý

jimku pro izolované územní celky),
– podmínka, že souhlasem obce se zařazením do územní působ

nosti MAS nevzniká dané obci žádný závazek (zejména finanč
ní) = ostré oddělení členství a územní působnosti 

– stanovení funkčního období výběrové komise na max. 1 rok, 
kdy je volena vždy nejvyšším orgánem MAS (zástupci se mo
hou opakovat, nutný je akt volby, minimální počet členů MAS 
je 21 a poměr 1:2000 obyvatel, minimum 9 členů ve výběro
vé komisi a 3 hodnotitelé pro jeden projekt), čestné prohláše
ní člena výběrové komise,

– stav obyvatel se bude posílat k jednomu datu a na celé období. 

Sjednocení právní ForMy?
Diskutován je také požadavek na sjednocení právní formy MAS, 

resp. založení nové právnické osoby, která by plnila pouze čin
nost MAS, tj. především neměla vedlejší hospodářskou (podnika
telskou) činnost – tím by došlo k jednoznačnému oddělení aktivit 
MAS podporovaných z veřejných prostředků od vlastní činnosti 
v regionu, tudíž i eliminaci rizika nedovolené veřejné podpory. MZe 
v tomto směru zadá právní analýzu. Pokud by se ke sjednocení 
právní formy MAS přistoupilo na základě výstupů z PS MZe, 
jednalo by se v každém případě o nové právnické osoby, za-
ložené po 1. 1. 2014. Co nejvíce sjednocených zakládacích do-
kumentů, organizačních a jednacích řádů apod. – což by dle 
současných vyjádření členů PS výrazně zvýšilo transparent-
nost. Diskutována byla i možnost soustředění (tj. delegování) kon
trolní činnosti režijních výdajů MAS pod jednu instituci (navrhován 
SZIF), proplácení by zůstalo poté pod jednotlivými řídícími orgány, 
stejně tak kontroly i proplácení projektů konečných příjemců.

HarMonograM cerTiFikace
V důsledku součinnosti s ostatními OP by měly být do konce 

srpna odsouhlaseny standardy a zpracována metodika (SZIF). Pro 
všechny MAS i mimo podporu PRV – první výzva v lednu 2014 
a druhá v červnu 2014.

Winter se dotazoval, jaká byla reakce na PS na pouhé odděle
ní analytického účtu. Florian odpověděl, že nestačí takovéto roz
dělení na analytické účty – není zřejmá veřejná podpora. 

Krumpholcová informovala, že některé MAS vedou špatně 
evidenci účetnictví. MAS vykazují příjmy i z další činnosti, ale veš
keré mzdové výdaje jsou na SPL – tedy nemají proti vytváření pří
jmů na jejich vytvoření náklady. Z toho důvodu bude nejjednoduš
ší, aby byla jednotná právní forma a zakázalo by se podnikání. Za
tím jsou dvě verze (stejná forma a důkladný audit x zákaz 
podnikání a žádný další příjem => výsledkem diskuze kompromis 
=> zákaz podnikání, ale možné příjmy z darů). Z právní analýzy 
MZe bude definováno, zda bude jednotná právní forma, ne-
bo pouze definování orgánů a kompetencí.

Pošmurný informoval a doplnil, že je v návrhu nařízení hlavní 
fond. Česká republika nepočítá s jedním hlavním fondem – ten, kdo 
dává peníze, má mít i kontrolu, dle NKU. Jediným alternativním ře
šením je jednotná platební agentura – např. ministerstvo financí.

MaS jako náSTroj inTegrace parTnerů a aniMací ÚzeMí, 
nebo pouHá SouČáST adMiniSTrace doTací?

Právní forma je řešena v nařízení (a dalších dokumentech z EU) 
tak, že MAS si zvolí jednoho z partnerů jako vedoucího partnera (ten 
dělá administraci – v ČR se tento způsob nepoužívá), nebo si MAS 
zvolí společnou právní formu. Důležité je, že si MAS zvolí systém, ja
kým chce fungovat – u nás se dle plánů PS k certifikaci neplánuje 
možnost výběru. Finanční stránka – aktivity MAS dané nařízením = 
transparentní struktura, výběr projektů atd. V nařízení je definová
no, co má říct členský stát MAS k jejich fungování – administrativní 
a finanční aktivity v rámci dotace, nejsou řešeny další aktivity.

Více oblastí co má MAS řešit => podpora animační funkce 
a ne rozšíření administrativního systému – MAS by se dle de
finic EK a návodu na další plánovací období měly přibližovat funk
cí k regionální agentuře, která pro území zajišťuje činnosti, pro kte
ré byla zřízena – dle postupu PS a jejích členů se nastavuje v ČR 
úplný opak. Důležitá je odpověď na otázku: Co chceme od MAS? 
– otázka na MZe a NOK – zda mají být pouze součástí administra
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definován v nařízení výběr projektů, ale dále se nedefinuje 
a je to vkládáno ze strany MZe. Je otázkou, zda se tímto 
omezují ti, co to dělají dobře, a ti co to dělají špatně, tak to 
budou dělat stejně špatně i nadále a neomezí je to, vymys-
lí si to jinak.

Dle Anny Čarkové se pořád všichni tváří, že MAS to dělají dob
ře a MAS jsou jenom šikanovány. MAS si jsou vědomy, že některé 
dělají něco jinak než by měly – braly peníze za činnost, která by 
měla být v rámci SPL zdarma atd. Osobně vítá, že MZe něco proti 
tomu dělá – i tak je to aspoň určitým pokrokem. Byla účastna jed
né výběrové komise na projekty spolupráce a viděla různé prakti
ky. MAS mají určitý rytmus a není potřeba stále animovat – lidé již 
vědí, co mají dělat a pod pracovními skupinami pracují samostat
ně – neměly by se neomezeně rozrůstat. Každá MAS si bude mo
ci šáhnout na to, co bude umět, ale není to do nekonečna. Dotá
zala se, zda bude mít MAS jednu právní subjektivitu na SPL a po
té další na jinou činnost?

bude v regionu jedna MaS 
Se dvěMa právníMi SubjekTiviTaMi?

Florian odpověděl, že původní organizace nezanikne a ve sta
rém IČ se povedou ostatní činnosti, které MAS dělá mimo SPL a za
loží si nové IČ, které bude na administraci programu.

Florian shrnul definování veřejné podpory při činnosti MAS – dří
ve byla podporovaná myšlenka dalších aktivit, nabalování činností 
a vícezdrojového financování pro samofinancování. Příkladem ne
oprávněné veřejné podpory je manažer, který projde školením na 
výběrová řízení kvůli kontrole plnění SPL, ale na druhou stranu po
může ve výběrovém řízení dalšímu subjektu v regionu za peníze. 
Tomuhle se nedá předejít jinak než jinou subjektivitou a oddělením 
činností.

Krist osobně zastává názor, že situace dozrává k tomu vytvořit 
speciální subjekt na administrativní a kontrolované činnosti. Dota
ce a paušály – podporována každá věc, která zjednoduší záležitos
ti a zvýší oblast kontroly. Kontrola je pochopitelná, ale také to, že 
LEADER se nadá jen tak lehce kontrolovat. Metodikou auditu ne
ní vše zachráněno. Navrhuje vyčlenit kontrolované věci do jedné 
organizace = 100 % dotace na činnost. 

Dle Wintera je otázkou, zda po třech letech kontroly to má ně
jaký smysl. Byly zjištěny MAS, které dle všeobecných, ale nepodlo
žených informací, pochybily v administraci, ale nedošlo k vylouče
ní či jinému postihu.

Dle Sršně je debata vedena již rok a ve všech oblastech je mo
rálka stejná – dokud si to lidé nevezmou za své, bude to stejné. 
Potřebou je vědět, jakou právní formu mají MAS mít, zda se trans
formovat na o.p.s. či ne. 

Krumpholcová odpověděla, že pokud bude jednotná právní for
ma, tak to nebude o.p.s., protože ta se nemůže založit po 1. 1. 2014.
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tivního systému (jenom výběr projektů), nebo zda mají v regionu 
realizovat další aktivity (nástroj integrace a animací).

pro MaS je HLavní Leader, 
ne řeŠení veřejné podpory

Je potřeba se zabývat např. špatným účtováním – prvním kro
kem jsou audity, které jsou teď stanovené. Nenastavovat těžké po
stupy a zákazy kvůli jednoduché věci. Nezatěžovat MAS adminis
trativními postupy, ale nastavit pravidla. Další aktivity jsou indivi
duální na aktivitě MAS. Ostatní problémy jsou zástupné, které 
omezují činnost MAS. Práce v území je důležitá a finanční nástroj 
je jenom zástupný problém. Večerka upozornil, že základním 
principem je metoda LEADER a ne řešení veřejné podpory.

Dle Floriana se počítá s paušálními prostředky, ale je nutné evi
dovat stále výdaje. Je jenom jiný systém kontroly. 

Radoslav Hanačík doplnil, že ASZ (Asociace soukromého země
dělství) není tím, kdo se zastává toho, že MAS nemají podnikat. 
Některé MAS, které vznikaly dříve jak LEADER a mají i další činnos
ti – budou dělat LEADER a poté i další hospodářskou činnost. Hos
podářská činnost nesmí překročit 50 %. V roce 2010(11) byl od 
ministra zemědělství zadán panu Sekáčovi úkol vytvořit systém 
paušálních plateb osy IV. Doposud nikdo nepředložil žádný návrh, 
a to měl být systém funkční již v roce 2013.

audiTy a pauŠáLní pLaTby
Audity by podle Hanačíka měly probíhat, ale dle právníků MZe 

nikoliv v tom rozsahu jak byl definován, tedy k účelu využití dota
ce. Toto je v kompetenci SZIF a neměly by to nikam převádět! In
formace z odborné veřejnosti jsou takové, že SZIF neplní funkci 
platební agentury ze zákona. MAS by neměly dělat audit na účel 
využití dotace! Informace je součástí zápisu ABK (Antibyrokratic
ké komise). ABK čeká na reakci SZIF. 

Krumpholcová z MZe doplnila, že podnět ABK byl adresován 
na SZIF. Zprostředkovaně může informovat, že SZIF reagoval, že 
nedochází k dublování činnosti SZIF, který má možnost kontrolo
vat jenom účetnictví dotační a ne účetnictví jako celku. Proto jsou 
požadovány audity kompletní. K paušálním výdajům Krumpholco
vá uvedla, že pracovní skupina byla zřízena, ale přestala se schá
zet, protože bylo řečeno, že v současném období nařízení řeší ur
čitou platbu záloh, ale ne paušály. Bude možné věc řešit v dalším 
období a je to také navrhováno. Bude se pravděpodobně vycházet 
z metodik MPSV, které již teď paušální platby využívá. 

Milan Oliva doplnil informace o auditu, které vycházejí z jed
nání s auditory a SZIF. Dle auditora došlo k pochybení v zadání pro 
audit. Jisté vedení spisovou službou, které zbytečně prodražuje ce
lou záležitost. V návaznosti na dohodu auditora, MAS Pošembeří 
a Posázaví a CP SZIF bude vydán dodatečný změkčující metodický 
pokyn k tomu, aby nedošlo k mrhání s prostředky.

Nový pokyn k auditům bude do konce června zveřejněn 
– probíhají ještě konzultace. Dle dohody budou audity při-
kládány k II. etapě (bude stačit do konce září). 

Winter se dotazoval, zda bude zveřejněno zprávou SZIF. Oliva 
reagoval, že SZIF konzultuje nutné ověření s komorou auditorů 
a poté zveřejnění.

HLavníM cíLeM je MíT organizaci 
pro rozvoj ÚzeMí a SpoLupráci

Pošmurný doplnil informaci o střetu zájmů a veřejné podpoře. 
MAS má řečeno, co má v území dělat, pokud by mělo být vše hra
zeno z OP, což dnes není, tak to bude 25 % na režie a animaci. 
Pokud 25 % MAS dostane, tak nemusí mít žádné další příjmy – 
pokud se to tak nastaví v dalším OP, tak nebude potřeba dalších 
příjmů. Pokud ale bude řečeno, že na režie bude 4 – 5 milionů ko
run (zastropování), tak to nepokrývá veškeré náklady v území na 
aktivity MAS, a ta musí další příjmy na nutné činnosti získat jinde. 

Cílem celého systému je, že v území bude existovat organizace, 
která podpoří rozvoj území, spolupráci atd. Transparentností je 

Lucie Krumpholcová z MZe na semináři MAS Olomouckého kraje 
v Teplicích nad Bečvou
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Florian doplnil, že všechny MAS, které by byly podpořeny, 
tak budou nové organizace bez ohledu na současnou práv-
ní formu. Je to návrh PS, který bude případně prezentován 
v návaznosti na právní rozbor MZe.

Pošmurný se dotazoval, jak si MZe zodpoví, že původně byly 
způsobilé tři právní formy, které mají být po již 10 letech historie 
omezeny. MZe podpořilo ještě letos tři právní formy a obratem řek
nou, že je to špatně?

Krumpholcová odpověděla, že nebyla u úplného začátku u dis
kuze o právních formách. Nastavování standardů pro MAS na dal
ší období a jednotná právní forma by pomohla všem – každá MAS 
to má organizačně jinak a nejjednodušší by bylo nastavit jednu 
právní formu a nastavit zodpovědnosti a povinnosti – nebude vy
hovovat všem, ale dnes má denně pět dotazů na právní formu – ve
lice rozdílné je nastavení vnitřních orgánů MAS. 

Lahoda upozornil, že je převod časově náročný a také je nut
né nezapomenout na odpovědnost, protože směrem do území bu
de složité vysvětlování, proč musí být nová právní forma. 

Winter z časových důvodů ukončil debatu, bude možné rea
govat po zveřejnění výsledků PS (právní analýzy). 

Krumpholcová poděkovala za pozvání a definovala hlavní úkoly: 
OP PIK – větší podpora nezemědělského podnikání 
OP Zaměstnanost – proč MAS jenom osa 2 
Standardy – připraví se první kostra kritérií přijatelnosti MAS, ro

zešle se v rámci PS, nejprve vnitřní připomínkové řízení a poté do po
rady ministra. Dojde k zjednodušení oproti návrhu NS MAS. V rám
ci právní formy se vydefinuje zadávací dokumentace na právní rozbor 
a doporučení – výsledkem bude konkrétní právní forma nebo defino
vání kritérií činnosti MAS (balík požadavků pro jakoukoliv organizaci).

Noví členové a akce „hrábě“

Výbor NS MAS se v závěru květnového jednání zabýval informa
cemi o činnosti pracovních skupin. Schválil také tři nové členy – 
MAS Chrudimsko, MAS Podbrněnsko a MAS Bohumínsko. Radim 
Sršeň informoval o navazujících aktivitách za SMS. Původní pláno
vaná demonstrace byla zrušena a nahradila ji aktivita vyvěšení dře
věných hrábí. Další postup je navázán na průběh jednání s MMR, 
ale pohotovost trvá. 

Dotační audity a postoj ABK

Radoslav Hanačík informoval o postupu ABK k podnětu kont
roly definování dotačních auditů MAS. V lednu se uskutečnilo spo

lečné jednání MZe, SZIF a NS MAS k auditům. Ve stejné době již 
proběhlo jednání ABK se závěrem, že nelze aplikovat pravidla plat
ná v roce 2013 na stav v roce předešlém. Je otázkou, zda pracov
níci SZIF vydávající metodiku konzultují s právníky. Odpověď na do
taz ze SZIF zatím nebyla předána. 

Winter se dotazoval na vyřizování podnětů ABK. Hanačík infor
moval, že většina řešení naráží na neochotu úředníků ministerstva 
či SZIF. Někdy se stalo, že pracovníci MZe či SZIF měli podklady, že 
NS MAS s tímto souhlasí. Winter upřesnil, že MZe oficiálně jedná 
s předsedou nebo místopředsedou Florianem.

Hanačík doplnil, že další podněty byly k projektům spolupráce 
a udržitelnosti. 

Florian reagoval, že jednání k auditům proběhlo – zástupci po 
jednání souhlasili, že audit za rok 2012 má smysl v případě, že bu
de argumentem i pro MAS, že pracují řádně – audit jako takový 
nebyl NS MAS rozporován. Metodiky a doplnění nebyly s NS MAS 
konzultovány. Původní záměr, který byl konzultován ústně, byl mé
ně obsáhlý než ten, který je vyžadován. 

Winter v návaznosti na časový harmonogram ukončil diskuzi. 

LEADERFEST 2013 

Pan Dufek z MAS Most Vysočiny referoval o stavu příprav LEADER
FESTu 2013. Zástupci Výboru se zapojili do workshopů. Již byla po
depsána smlouva mezi MZe a NS MAS a dále zadána dle marketin
gového průzkumu dalším organizátorům. 

Jednotlivé workshopy a jejich gestoři v rámci NS: 
o Role MAS v OP Věda, výzkum, vzdělávání – František Winter 

a Markéta Pošíková 
o Podstata a principy metody LEADER – Petr Sušanka a Anna Čar

ková 
o Role MAS v OP Lidské zdroje a zaměstnanost – Zdeněk Mach 

a Radim Sršeň 
o Komunitně vedený místní rozvoj – Radim Sršeň 
o Zemědělec a činnost MAS – František Winter 
o Spolupráce v regionu a tvorba ISÚ – Jiří Krist, Václav Pošmurný 

Jednotlivé workshopy budou dále rozpracovávány. 
Dufek informoval, že by bylo vhodné MAS připomenout mož

nost prezentace na akci formou posterů, letáků a další propagace 
ve stanu, která bude hlídána.

Ze zápisu z jednání Olgy Špikové 
vybral a zkrátil Tomáš Šulák

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 1Z
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Zástupci NS MAS prezentovali zkušenosti 
na mezinárodní konferenci v Trenčíně

Na mezinárodní konferenci, která se konala ve dnech 6. – 7. květ
na v Trenčíně, se hovořilo zejména o zkušenostech ze současného 
programovacího období a návrzích a možnostech přístupu LEADER 
a CLLD v následujícím období 2014–2020.

Konference se zúčastnili i zástupci NS MAS ČR.:
–  František Winter, předseda NS MAS ČR, informoval přítomné 

o zkušenostech z hodnocení kvality MAS v ČR,
–  Tomáš Šulák z MAS – Part

nerství Moštěnka přispěl s pre
zentací o zkušenostech s pl
něním Strategického plánu 
LEADER 2007–2013 a výhle
du aktivit pro rok 2014–2020,

–  Radim Sršeň, zástupce NS 
MAS ČR v ELARD, informo
val o možnostech implemen
tace nástrojů CLLD a ITI v bu
doucím období 2014–2020.
Více informací a prezentace 
dostupné na stránkách NSS 

MAS.
http://www.nssmas.sk/

clanok.php?id=28

Národná sieť slovenských MAS má 
nového předsedu i místopředsedu

Po uplynutí dvojročného funkčné obdobia vystriedal Andreu Hra
diskú (MAS LEV) na poste predsedu NSS MAS Juraj Ondračka (MAS 
Vršatec). Podpredsedom sa stal Tomáš Kozolka (MAS PožitavieŠiro
čina), ktorý vystriedal Ľudovíta Kovácsa (MAS Stará Čierna voda).

Po ukončení programu prvého dňa konferenciesa v Trenčíne sa 
6. mája 2013 konalo aj zasadnutie Valného zhromaždenia NSS 
MAS, na ktorom si členovia NSS MAS zvolili nové predstavenstvo 
a kontrolnú komisiu. Novozvolené predstavenstvo si spomedzi se
ba zvolilo nového predsedu, ktorým sa stal Juraj Ondračka, pred
seda MAS Vršatec a za podpredsedu bol zvolený Tomáš Kozolka, 
manažér MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina.

Predstavenstvo zároveň prijalo ďalšieho člena NSS MAS, ktorým 
sa stala MAS Kopaničiarsky re
gión – miestna akčná skupina, 
čím sa rady členov NSS MAS 
rozrástli na 18 MAS a 5 verejno
súkromných partnerstiev bez 
štatútu MAS.

Bývalé a súčasné predsedníc
tvo NSS MAS (zľava: Tomáš Ko
zolka, Juraj Ondračka, Ľudovít 
Kovács a Andrea Hradiská)

Zdroj: NSS MAS
Nový předseda NSS MAS Juraj Ondračka

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 2Z

MAS V TEPLICÍCH NAD BEČVOU. Zástupci MAS Olomouckého kraje a další aktéři venkova přijeli ve dnech 16. a 17. května na 
seminář pořádaný Celostátní sítí pro venkov a Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko do Teplic nad Bečvou. Mezi prezentacemi 
vyhodnotila odborná komise nejzajímavější projekty a aktivity MAS z Programu rozvoje venkova LEADER. Hlavními tématy seminá-
ře pak byly připravované standardy MAS ze strany ministerstva zemědělství, zlepšení mediální prezentace a tiskové propagace MAS, 
vyhodnocení zkušeností z realizace strategických plánů LEADER, příprava nových integrovaných strategií 2014+ s využitím komu-
nitně vedeného místního rozvoje (CLLD), zlepšení spolupráce s platební agenturou SZIF či navázání užších kontaktů s pracovníky 
Úřadu regionální rady Střední Morava pro budoucí implementaci operačních programů v rámci Integrovaných teritoriálních investic 
(ITI). (Více informací zde: http://olomoucky.nsmascr.cz/aktuality/2013/setkani-partneru-csv-v-teplicich-nad-becvou/) TSu

Prezident ELARD Petri Rinne na 
konferenci v Trenčíně
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V soutěži MAS Olomouckého kraje
získalo ocenění 25 nejzajímavějších
projektů a aktivit na venkově

Místní akční skupiny z Olomouckého 
kraje poprvé soutěžily o nejzajímavější 
projekty ze svých regionů, které se jim 
podařilo uskutečnit v posledních pěti le
tech. Z 25 oceněných se na vrcholu žebříčku objevují například 
projekty na zvýšení výrobní kapacity rodinného pivovaru, mobilní 
letní kino pro venkov či park pro volnočasové aktivity.

V pěti hlavních kategoriích se hodnotily nejzajímavější projekty ze
mědělců, podnikatelů, obcí, neziskových organizací a projekty spolu
práce mezi MAS, které se podařilo uskutečnit díky podpoře z Progra
mu rozvoje venkova LEADER. Jako nejzajímavější vybrali hodnotite
lé projekty Zdeňky Horníkové „Zdraví, sílu najdeš v sýru“ (Hranicko), 
Františka Halaxy „Zvýšení výrobní kapacity rodinného pivovaru Bra
vůr“ (Šumpersko), Obce Troubelice „Park pro volnočasové aktivity 
(Uničovsko), občanského sdružení Film for People „Kino na vsi – mo
bilní letní kino pro šumperský venkov“ a projekt „Kroje našich krajů“, 
na kterém spolupracovaly MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Morav
ská cesta, MAS Podhostýnska a slovenská MAS Malohont.

„Tyto, ale i další oceněné projekty budou zároveň hlavními ná
měty pro publikaci „Nejpěknější projekty aneb Reportáže z míst, 
kde už MASky pomohly“, kterou plánujeme vydat tak, aby byla 
k dispozici už na Národní konferenci Venkov 2013, jež se uskuteč
ní v říjnu v Teplicích nad Bečvou,“ uvedl místopředseda krajského 
sdružení MAS v Olomouckém kraji a předseda MAS – Partnerství 
Moštěnka Tomáš Šulák.

V dalších kategoriích se hodnotil zejména celkový přístup MAS 
ke svému regionu. Nejzajímavější propagační a společenskou akcí 
se stala dlouhodobá aktivita MAS Region Haná „Hanácké cesto
vatel“, která je interaktivní propagací míst v regionu. Nejzajímavěj
ší publikací je kniha rozhovorů s výrobci a držiteli certifikátu Haná 
regionální produkt® „Máme značku Haná“, která vznikla díky pro
jektu spolupráce Nová energie pro regionální značku ve spoluprá
ci MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Moravská cesta, MAS Pros
tějov venkov a MAS Uničovsko. Na výrobu části publikace přispěl 
také Olomoucký kraj.

Nejzajímavější zpravodaj má MAS – Partnerství Moštěnka. 
Zvláštní ocenění získal ples Domova Paprsek pod vedením MAS 
Horní Pomoraví. Celkem se přihlásilo do soutěže projektů a aktivit 
MAS Olomouckého kraje 87 zájemců do deseti kategorií. 

„Místní akční skupiny působí na venkově již téměř deset let, je
jich práce se zintenzivnila v posledních pěti letech, kdy pomohly 
uskutečnit tisíce menších projektů. O práci MAS však veřejnost 
mnoho neví. Proto jsme uspořádali soutěž, abychom výsledky je
jich aktivit přiblížili ještě více lidem,“ dodal Šulák.

V Olomouckém kraji v současné době působí 16 MAS, podpo
ru z Programu rozvoje venkova 2007–2013 získalo 12 MAS, které 
rozdělily za posledních pět let téměř 500 milionů korun. Tři nepod
pořené MAS získaly letos podporu z programu PRV III.4.1. Získá
vání dovedností, animace a provádění. Patnáct MAS získalo pod
poru z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2013 na pří
pravu integrovaných strategií 20014–2020. šum

Více informací zde: http://olomoucky.nsmascr.cz/aktuali-
ty/2013/vysledky-souteze-o-nejzajimavejsi-projekty-a-aktivity-

-mas-olomouckeho-kraje-2013/
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Výsledky soutěže:

a1 – Nejzajímavější projekty Mas – zemědělec
Žadatel Název projektu PRV Dotace Mas

1. Zdeňka horníková Zdraví, sílu najdeš v sýru I.1.3.1. 1�000�000 Rozvojové�partnerství�regionu�Hranicko
2. Milan�Indrák Sklad�brambor�Štětovice I.1.1.1. 918�000 MAS�Prostějov�venkov
3. AGRISPOL Zdravý�odchov�a�welfare�telat I.1.1.1. 144�600 Na�cestě�k�prosperitě

PRV�I.1.3.1.�Přidávání�hodnoty�zemědělským�a�potravinářským�produktům;�PRV�I.1.1.1.�Modernizace�zemědělských�podniků

a2 – Nejzajímavější projekty Mas – podnikatel
Žadatel Název projektu PRV Dotace Mas

1. František halaxa Zvýšení výrobní kapacity rodinného pivovaru bravůr III.1.2. 201�990 MAS�Šumperský�venkov
2. KRALIČÁK,�s.r.o. Vybavení�plochy�pro�sportovní�vyžití 451�005 MAS�Horní�Pomoraví
3. Josef�Krpec Podpora�předčišťovacího�zařízení�pro�pálenici 269�400 MAS�Uničovsko

PRV�III.1.2.�Podpora�zakládání�podniků�a�jejich�rozvoje

a3 – Nejzajímavější projekty Mas – obec
Žadatel Název projektu PRV Dotace Mas

1. Obec Troubelice Park pro volnočasové aktivity III.2.1.1. 351�059 MAS�Uničovsko
2. Obec�Lesnice Revitalizace�centra�obce�Lesnice III.2.1.1. 850�000 MAS�Horní�Pomoraví
3. Obec�Klokočí Obnova�knihovny�na�kulturně-společenské�centrum III.2.1.2. 186�641 Rozvojové�partnerství�regionu�Hranicko

PRV�III.2.1.1.�Obnova�a�rozvoj�vesnic;�PRV�III.2.1.2.�Občanské�vybavení�a�služby

a4 – Nejzajímavější projekty Mas – neziskové organizace
Žadatel Název projektu PRV Dotace Mas

1. Film for People, o.s. Kino na vsi – mobilní letní kino pro šumperský venkov III.2.1.2. 381�915 MAS�Šumperský�venkov
2. Obnova�kulturního�dědictví�údolí�Desné Petrovské�studánky III.1.3. 182�700 MAS�Šumperský�venkov
3. SDH�Dřevohostice Rozšíření�expozice�hasičského�muzea III.2.2. 236�143 MAS�–�Partnerství�Moštěnka

PRV�III.2.1.2.�Občanské�vybavení�a�služby,�PRV�III.1.3.�Podpora�cestovního�ruchu,�PRV�III.2.2.�Ochrana�a�rozvoj�kulturního�dědictví

a5 – Nejzajímavější projekty Mas – projekty spolupráce
Žadatel Název projektu PRV Dotace Mas

1. Mas – Partnerství Moštěnka Kroje našich krajů IV.2.1. 1�206�891 Partneři:�Moravská�cesta,�Podhostýnska,�MAS�MALOHONT�(SK)
2. Region�Haná Spojují�nás�tradice IV.2.1. 819�000 Partneři:�Bystřička,�Požitavie-Širočina�(SK)
3. MAS�Střední�Haná Kniha�základ�života IV.2.1. 414�851 Partner:�Prostějov�venkov

PRV�IV.1.1.�Místní�akční�skupina;�PRV�IV.2.1.�Realizace�projektů�spolupráce

b1 – Nejzajímavější propagační nebo společenská akce Mas (spojeno s kategorií b4 – Nejzajímavější aktivita spolupráce partnerů)
Žadatel Název projektu PRV Dotace Mas

1. Mas Region haná hanácké cestovatel – – –
2. Svazek�obcí�Prostějov�venkov Hudební�festival�Haná – – –
3. Ing.�Hana�Olejníková Hravé�tvoření�pro�všechna�stvoření – – –

b2 – Nejzajímavější publikační aktivita Mas
Žadatel Název projektu PRV Dotace Mas

1. Mas – Partnerství Moštěnka Máme značku haná. Rozhovor s držiteli certifi-
kátu haná regionální produkt® 

IV.2.1. 50�036�
/MAS-PM

Partneři:�MAS�Moravská�cesta,�Uničov-
sko,�Prostějov�venkov�

2. MAS�–�Partnerství�Moštěnka Písně�našich�krajů�/�Piesne�našich�krajov IV.2.1. 200�000 Partneři:�Moravská�cesta,�Podhostýnska,�
MAS�MALOHONT�(SK)

3. Prostějov�venkov�o.p.s. Prostějov�venkov�(publikace�o�obcích) IV.1.1. 45�000 –

b3 – Nejzajímavější zpravodaj Mas
Žadatel Název projektu PRV Dotace Mas

1. Mas – Partnerství Moštěnka „My a svět“ Zpravodaj pro strategický plán Leader 2008–2013 IV.1.1.
2. Rozvojové�partnerství�regionu�Hranicko Zpravodaj�regionu�Hranicko IV.1.1.
3. MAS�NA�cestě�k�prosperitě Zpravodaj�Maskáček IV.1.1.

C – Zvláštní ocenění
Žadatel Název projektu PRV Dotace Mas

1. K.R.a.P. ve spolupráci s Mas horní Pomoraví Ples Domova Paprsek Olšany

Vyhlašovatel soutěže: Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o. s. v Olomouckém kraji (KS MAS OK). 
Členy hodnotitelské komise byli: Kateřina Mračková (MZe/SZIF), Kateřina Benešová (SZIF), Ondřej Večeř (Olomoucký kraj);
za KS MAS OK: Karel Hošek, Miroslav Mačák, Ludmila Švitelová.

Kontaktní osoby: Tomáš Šulák, místopředseda KS MAS OK, tomas.sulak@mas-mostenka.cz, tel. 775 949 14
   Karel Hošek, tajemník krajského sdružení, ksmasok.hosek@seznam.cz, tel. 777 952 988

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 4Z
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LeaderFEST 2013 ve Velkém Meziříčí  
20. – 21. června 2013 

 

 

 

Práce ve skupinách  
Téma: Vzdělávání a hnutí LEADER 

Podtéma:  Role MAS v OP Věda, výzkum, vzdělávání, Podstata a principy metody LEADER, 
Role MAS v OP lidské zdroje a zaměstnanost 

MÍSTO KONÁNÍ:  JUPITER club - kinosál, Náměstí 17 
 

DEN KONÁNÍ:   ČTVRTEK 20. ČERVNA 2013 
ČAS KONÁNÍ:   11:00 – 16:30 

ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ NÁZEV ORGANIZACE Poznámka 
11:00-12:30 Role MAS v OP  Věda, výzkum, vzdělávání  
 František Winter NS MAS ČR – předseda, člen Řídícího výboru pro přípravu OP Výzkum, 

vývoj a vzdělávání 
 

 Markéta Pošíková MAS Podlipansko, o.p.s., ředitelka  
 Markéta Dvořáková MAS Brdy – Vltava, o.p.s., ředitelka  
  MŠMT Jméno vystupujícího bude upřesněno  
12:30-14:00 Podstata a principy metody LEADER  
  Petr Sušanka MAS Vladař, o.p.s.  
 Jiřina Karasová MAS Strakonicko, o.s  
 Michal Jarolímek Sdružení růže  
 Anna Čarková MAS Kyjovské Slovácko v pohybu  
 Jana Bujáková MAS Horňácko a Ostožsko  
14:30-16:30 Role MAS v OP  Lidské zdroje a zaměstnanost  
 Zdeněk Mach JOB ASISTENT, s.r.o., člen Řídícího výboru pro přípravu OP 

Zaměstnanost - k prioritní ose č. 2 
 

 Vendula Raymová Bohemia EU Planners, s.r.o,   
 Martin Šimáček ÚŘAD VLÁDY ČR – ředitel odboru pro sociální začleňování   
 Václav Čermák MPSV,  Oddělení koordinace a svodných agend ESF, Odbor řízení 

pomoci z Evropského sociálního fondu  
 

Práce ve skupinách 

LeaderFEST 2013 ve Velkém Meziříčí  
20. – 21. června 2013 

 

 

 

 

Téma:  Partnerství a spolupráce 
Podtéma:  Komunitně vedený místní rozvoj, Zemědělec a činnost MAS, 

Spolupráce v regionu a tvorba ISU 

MÍSTO KONÁNÍ:  JUPITER club - kinosál, Náměstí 17 DEN KONÁNÍ:  PÁTEK 21. ČERVNA 2013 
ČAS KONÁNÍ:  09:00 – 12:30         15:30 – 17:00 

ČAS PŘEDNÁŠEJÍCÍ NÁZEV ORGANIZACE TÉMA 
 Komunitně vedený místní rozvoj  
09:00-10:30 Radim Sršeň Viceprezident ELARD   
 Juraj Ondračka předseda Národní sítě slovenských MAS  
 František Eliáš Národní síť komunitních škol  
  MMR Jméno vystupujícího bude upřesněno 
10:45-12:30 Zemědělec a činnost MAS  
 František Winter  NS MAS ČR – předseda  moderátor bloku 
 František Němec Společnost mladých agrárníků ČR  
 Simona Budařová Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.  
    
15:30-17:00 Spolupráce v regionu a tvorba ISÚ  
 Jiří Krist Výbor pro Evropskou unii Rady vlády pro NNO  
 Václav Pošmurný Člen Řídícího výboru pro přípravu IROP  
  MMR  Jméno vystupujícího bude upřesněno 
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TRADIČNÍ SETKÁNÍ 
ZÁSTUPCŮ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN  

A DALŠÍCH ZÁSTUPCŮ VENKOVA,   
PRACUJÍCÍCH METODOU LEADER 

20. – 21. června 2013 
Velké Meziříčí, Česká republika 

 
 
 
 

 
 
 
 

LeaderFEST 2013  
Velké Meziříčí 

 
 
 
 
 
 

 

Předběžný program: 
 
19.6. Středa 

 16.00 - 22.00 Příjezdy; prezence a ubytování účastníků  
 20:00–23:00  Prohlídka Muzea a zámku ve Velkém Meziříčí 

 
20.6. Čtvrtek  

07:30 – 9:00 snídaně    13:00 - 14:30  oběd    18:00 - 19:30 večeře 

 07:00–10:00  Příjezdy; prezence účastníků 
 08:00–10:30 Instalace prezentačních stánků 

 
 10.30  Slavnostní zahájení na Náměstí 

 
Vzdělávání v hnutí LEADER 

 
 11:00-12:30    Workshop 1 - Role MAS v OP Věda, výzkum, vzdělávání                                          

                                   Kinosál Jupiter clubu 
 
 12:30-14:00    Workshop 2 - Podstata a principy metody LEADER 
                                   Kinosál Jupiter clubu 
 
 14:30-18:00 Prezentace MAS období 2007-2013   

                          Úspěšné projekty MAS -  Velkoplošný stan – Náměstí 
 

 14:30-16:30     Workshop 3 - Role MAS v OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
             Kinosál Jupiter clubu 
 

 16:45-17:45  Přednáška s diskusí - Vzdělanost a venkov, prof. Stanislav Komárek 
              Kinosál Jupiter clubu 

 
Doprovodný program 
 
 14:30-18:00 Jarmark, prezentace tradičních řemesel a výrobků MAS a regionálních  

                          výrobců na Náměstí 
 16:00-22:00  Kulturním program - vystoupení regionálních hudebních uskupení  

                          pódium – Náměstí 
 20:30- 01:00   Společenský večer s rautem pro účastníky LeaderFESTu 

Jupiter club, velký sál 
 

 15:30-18:00    Tematické výlety 
A.   Práce Komunitní školy v Borech       

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Přijměte srdečné pozvání do města ležícího uprostřed Vysočiny. 
Města, které spojuje západ s východem, sever s jihem. 

 
Velké Meziříčí není jen křižovatkou geografickou, ale také duchovní. 

Stejně jako evropské cesty se zde setkávají židovské a křesťanské ozvěny minulosti. 
 

Jednou ze symbolik města je velký dálniční most, 
který přenáší mýtus tohoto stavebního díla taktéž na člověka, skupiny lidí, společnost. 

Pod mostem běží a plyne voda jako čas a po mostě kráčejí lidé, napříč prostorem. 
 

V této symbolice nalezneme spojení dvou jinak pro člověka nedostupných míst, 
prostor pro setkání, propojení venkova a měst. 

 
Objevíme zde dimenzi pro překonávání překážek a sbližování protipólů, 

která v sobě vždy nesla mnoho pozitivního i magického. 
 

Připravujeme pro Vás ve dnech 
20. – 21. června 2013 

 

LeaderFEST 2013 
 

- prostor pro výměnu zkušeností i představení příkladů dobré praxe 
 

- zaměření na problematiku „vzdělanosti“ ve venkovském prostoru 
 

Jedná se již o čtvrté setkání zástupců MAS 
a dalších představitelů venkova, pracujících metodou Leader. 

 
Setkání navazuje na předchozí tři ročníky v Hradci nad Moravicí,  

Štramberku a slovenské Levoči. 
 
 
 

Akce je pořádána za finanční podpory  
Ministerstva zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

21.6. Pátek  

07:30 – 9:00 snídaně  13:00 - 14:45  oběd    18:00 - 19:30 večeře 

 09:30-18:00    Prezentace MAS období 2007-2013 
                                       Úspěšné projekty MAS -  Velkoplošný stan – Náměstí  
 09:30-18:00    Význam a úloha venkovských komunitních škol  

                                       Komunitní škola Bory v prostorách Velkoplošného stanu 
 09:30-18:00    Role MAS, význam dlouhodobého vzdělávání pracovníků MAS Leader  

                                       Academie Valeč v prostorách Velkoplošného stanu 

Partnerství a spolupráce    
 09:00-10:30    Workshop 4 - Komunitně vedený místní rozvoj 

                       Kinosál Jupiter clubu 
 

 10:45-12:30    Workshop 5 - Zemědělec a činnost MAS  
                          Kinosál Jupiter clubu 
 

 14:00–15:15   Přednáška s diskusí - Pozitivní evoluce venkova, Nadace Karla Janečka 
                          Kinosál Jupiter clubu 
 

 15:30-17:00    Workshop 6 - Spolupráce v regionu a tvorba ISU 
Kinosál Jupiter clubu 

 
 17:30  Ukončení a závěr akce 

Doprovodný program 
 09:30-18:00  Jarmark, prezentace tradičních řemesel a výrobků MAS  

                        a regionálních výrobců na Náměstí 
 14:30-17:00  Tematické výlety 

B. Farma Rodiny Němcovy v Netíně 
C. Třebíč a jeho židovské památky 

 15:00-22:00  Kulturní program, vystoupení hudebních uskupení,  
                        členové sdružení MAS Kraje Vysočina, Náměstí  

Poznámka 
Jednotlivé workshopy na sebe budou časově navazovat, budou průběžně rozpracovány, 
aktuálně doplněny a časově členěny dle počtu prezentujících. 
V rámci akce bude zajištěno tlumočení do anglického jazyka v prostorách Kinosál Jupiter 
clubu. 

Upozornění 
Program konference, workshopy a prezentace včetně dalších organizačních pokynů budou 
průběžně aktualizovány na webových stránkách:  
                            www.eagri.cz; www.nsmascr.cz; www.masmostvysociny.cz 

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 6Z
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V současnosti jsou na ministerstvu životního prostředí projedná
vány změny v legislativě odpadového hospodářství. Je možné, že ob
čané a firmy zaplatí v budoucnu za odvoz a likvidaci odpadů několi
kanásobně více než doposud. Toto riziko hrozí, budouli citelně zvý
šeny poplatky za skládkování (mluví se až o jejich 100% nárůstu).

Jak je opakovaně sdělováno, důvodem má být prosazování stavby 
nových spaloven komunálních odpadů, které by bez navýšení poplat
ků nebyly schopny ve stávající ekonomice odpadového hospodářství 
obstát. Podle České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je 
však cesta navrhovaného zdražení a související změn v systému, kte
rý dosud kvalitně fungoval na bázi volného trhu, zbytečné a bude mít 
sociální dopady. Je zde reálné riziko, že preference stavby nových spa
loven komunálních odpadů omezí rozvoj dalších technologií, omezí 
obce v rozhodování, jak naložit s odpadem, a zvýší ceny za odvoz 
a nakládání s odpady občanům a firmám. Zdražení služeb může rov
něž vézt k opětovnému vzniku většího počtu černých skládek.

odpadové HoSpodářSTví STojí 
na kvaLiTnícH zákLadecH

Odpadové hospodářství v České republice stojí na kvalitních zá
kladech. Je stabilní a poskytuje profesionální a environmentálně 
bezpečné služby za přiměřené ceny. Dle statistických údajů jsou 
navíc dlouhodobé trendy vývoje odpadového hospodářství pozitiv
ní. Celková produkce odpadu od roku 2003 klesá a stoupá naopak 
míra jeho materiálového využití, např. v roce 2011 bylo opětovně 
využito 78,2 % z celkové produkce odpadů a 30,8 % odpadu ko
munálního. Česká republika dlouhodobě plní své závazky vůči EU 
týkající se odpadového hospodářství. Využívá širokého spektra za
řízení provozovaných v souladu s evropskou legislativou a z ní ply
noucích vysokých nároků na ochranu životního prostředí.

navyŠování popLaTku 
za SkLádkování je nevHodné

„V době, kdy ekonomika stagnuje, je dle našeho názoru cesta 
navyšování poplatku za skládkování nevhodná a znamená neopod
statněné zdražení služeb pro občany a firmy. Toto zdražení může mít 
reálný vliv na zhoršení výběru poplatků od občanů a může rovněž 
přispět opětovnému vzniku většího počtu černých skládek. Jako al
ternativní řešení potřeby postupného omezení skládek vnímáme 
stanovení termínu ukončení skládkování neupraveného směsného 

komunálního odpadu. Toto opatření jednoznačně vytvoří rámec 
a prostor pro investiční záměry vedoucí k postupnému odklonu od 
skládkování odpadů, a to bez zbytečného skokového prodražení 
služeb pro obce, občany a firmy,“ sděluje jedno ze stanovisek k plá
novaným změnám v legislativě Petr Havelka, ředitel ČAOH.

Snaha o citelné zvýšení poplatku za skládkování patrně souvisí 
s plánovanou centralizací služeb v odpadovém hospodářství a vý
stavbou spaloven komunálních odpadů. Náklady na jejich výstavbu 
a provoz jsou vysoké a jednotliví investoři proto ve svých projektech 
počítali s dotacemi z EU. Dotace na tento typ zařízení však EU opa
kovaně České republice neschválila a dle vyjádření zainteresova
ných tento stav pravděpodobně dále potrvá. Nabízí se tedy otázka, 
kde najít chybějící peníze. ČAOH podporuje existenci spaloven od
padů, které nabízejí bezpečný způsob jejich energetického využití, 
ale nikoliv za cenu zdražení služeb pro občany a firmy a omezení 
rozvoje ostatních technologií. Zkušenosti z některých vyspělých stá
tů EU, které šly cestou regionální centralizace a výstavby centrálních 
zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů jsou nyní 
na půdě Evropského parlamentu diskutovány a přehodnocovány.

inveSToři neMoHou SpoLéHaT 
na podporu STáTu Či ÚLevy

„Je klíčové, aby všechny podnikatelské projekty byly postaveny 
na smysluplných ekonomických základech. Pokud se budou inves
toři vybraných zařízení spoléhat na podporu státu, na daňové úle
vy, zvláštní typy poplatků či jiné formy zvýhodňování jedné podoby 
podnikání před druhou, pak se obávám, že hrozí podobný problém, 
jaký nyní jako stát řešíme v oblasti fotovoltaiky. Provoz každého ta
kového zařízení nakonec vždy zaplatí vyšší cenou ti, kdo službu pla
tí, tedy občané a firmy,“ dodává Petr Havelka.

Existuje mnoho způsobů nakládání s odpady, které jsou bezpeč
né, ekonomicky smysluplné, plně v souladu s předpisy EU a stanove
nou hierarchií nakládání s odpady. Větší důraz je třeba primárně klást 
na prevenci samotného vzniku odpadů, posléze na jejich důkladné 
třídění a další materiálové využití, a to např. v kombinaci s výrobou 
definovaných paliv z odpadů a jejich možného využití v k tomu urče
ných již existujících energetických zdrojích.

Zdroj: ČAOH
http://www.enviweb.cz/clanek/archiv/95818/hrozizdrazeni

sluzebodpadovehohospodarstvi

Hrozí zdražení služeb odpadového hospodářství
kvůli prosazování výstavby nových spaloven?
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P r o h l á š e n íPNovela zákona o odpadech nesmí 
vyvolat sociální bouři. Starostové 
odmítají upřednostnění spalování

Ve čtvrtek dne 16. 5. se v prostorách Malé scény v České Tře
bové uskutečnilo zasedání krajského shromáždění starostů Sdru
žení místních samospráv Pardubického kraje. Úvod setkání byl vě
nován aktuálnímu tématu, které mezi starosty vyvolává řadu ne
zodpovězených otázek – budoucnosti odpadového hospodářství v 
obcích. Je vyvoláno snahami novelizovat současný zákon o odpa
dech, a to zejména v části výše poplatků za skládkování. V této vě
ci ministerstvo životního prostředí zřídilo pracovní skupinu, která 
má dosáhnout shody v tomto bodě a dále nad otázkou ukončení 
skládkování směsného komunálního odpadu, integrovaných sys
témů nakládání s odpady atd.

Důležitou skutečností je fakt, že i přes podpis vzájemné doho
dy o spolupráci SMS a MŽP nebylo naše sdružení zahrnuto do to
hoto tělesa a vyjednává s vedením resortu v pravidelných interva
lech samostatně. Jak nicméně poznamenal tajemník SMS Tomáš 
Chmela, který se třebovského zasedání účastnil, kontakty s rezor
tem životního prostředí probíhají relativně korektně. Argument o 
omezení akceschopnosti tohoto tělesa naší stranou považujeme 
za věcně nesprávný, zároveň je nutno poznamenat, že mezi zhru
ba sedmdesátkou organizací, které nebyly k projednávání novely 
odpadového zákona přizvány jsme zcela jistě jedinou celostátní or
ganizací, která s rezortem má podepsánu dohodu a navíc repre
zentuje takřka 1100 obcí z celé ČR.

Všichni řečníci se shodli na nutnosti respektovat sociální situaci 
v regionech a veškeré zásahy do systémů odpadového hospodář
ství činit šetrně. Toto konstatování bylo formulováno na základě 
informací o návrzích MŽP a dalších subjektů k vývoji výše poplat
ků za uložení tuny odpadu z nynějších 500 Kč až na téměř 3000 
Kč v horizontu desíti let (návrh MŽP z roku 2012), resp. na 1000 
Kč v roce 2016 (poslední návrh MŽP).

Závěrečné slovo v bloku k odpadovému hospodářství měl jeden 
z iniciátorů setkání, starosta Svratouchu Jiří Socha, který zdůraznil 
negativní dopad těchto návrhů vedených shora a bez konzultací 
s partnery na veřejné rozpočty, regionální systémy odpadového 
hospodářství a obyvatelstvo venkova obecně. Již při zdvojnásobe
ní výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů může vést k opětovné
mu zakládání černých skládek, zvýšení podílu neplatičů atd. Všech
ny tyto primární a sekundární zátěže ponesou obecní rozpočty, ne
boť důsledky těchto rozhodnutí mají zcela jednoznačně územní 
dopad. Starostové budou také konfrontováni veřejností, která mů
že právě samosprávy vnímat jako původce těchto kroků s negativ
ním sociálním dopadem.

První část setkání byla ukončena hlasováním o návrhu usnese
ní k projednávané problematice. Drtivou většinou hlasů bylo přija
to následující prohlášení:

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

Podepsaní účastníci setkání Budoucnost odpadového hospo-
dářství obcí Pardubického kraje dne 16. 5. 2013 v České Třebové 
– konstatují, že:
1. k datu 16. 5. 2013 neobdrželi žádné oficiální informace od 

kompetentních orgánů o projednávaných změnách v odpado
vém hospodářství ČR

2. nesouhlasí s upřednostňováním likvidace odpadů spalováním
3. necítí se být při projednávání problematiky odpadů zastupová

ni SMO
4. jsou proti zužování možností likvidace a trhu s odpady
5. vedení obcí odmítají být vmanipulováni do role přihlížejících při 

razantním zvyšování nákladů na likvidaci odpadů
6. odmítají být postaveni před hotovou věc a dostat se pod časo

vý tlak

– požadují, aby:
1. byli řádně zastupováni v pracovní skupině MŽP, která problema

tiku odpadu řeší
2. nebyla preferována jediná cesta likvidace TKO
3. rozhodování o způsobech likvidace TKO zůstalo na lokální úrov

ni a nebylo diktováno shora Zdroj: SMS

Změňte zákon o tendrech, žádají 
starostové z ODS. Obcí je moc, míní 
Nečas. Navrhuje dobrovolné spojování

Starostové z ODS chtějí změnit zákon o veřejných zakázkách, 
tendry se podle nich v současnosti příliš protahují. Podle premiéra 
a předsedy strany Petra Nečase zároveň starostové odmítají, aby se 
pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu rozšířily na obce.

Nečas to řekl po sobotním setkání vedení ODS se starosty 
27. dubna 2013. Mnozí starostové si na zákon o veřejných zakáz
kách stěžují, podle nich se schvalování zakázek velmi prodlužuje. 
Na jednání se shodli na tom, že by antimonopolní úřad, ke které
mu se účastníci tendrů odvolávají, měl mít pro svá rozhodnutí zá
vazné časové limity.

Podle Nečase je třeba řešit počet obcí v Česku, kterých je příliš. 
„Považujeme za nutné nastavit limity, jaké musí splnit nový územ
ně správný celek,“ řekl Nečas. Omezení ale musí být dobrovolné 
a přirozené, dodal.

ODS chce podle premiéra nastavit podmínky k dobrovolnému 
slučování malých obcí. Možností je například výkon státní a veřej
né správy z jednoho místa či společné zřizování škol. Podle Neča
se by mohly vzniknout takzvané statutární obce, které by zajišťo
valy služby pro ostatní, aniž by menší obce zanikly.

Starostové, kterých se na sobotní ideovou konferenci v Brně sje
lo kolem 120, diskutovali rovněž o reformě veřejné správy. Podle Ne
čase nemají být prioritním úkolem státu ve vztahu k obcím velké 
změny veřejné správy, ale především omezení agendy státu a s ním 
spojené administrativy a byrokracie.

Další diskusní panel se týkal kontrolní činnosti a zvažovaného 
rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. „Obce jsou 
podrobeny takovému množství kontrol z pohledu finančních úřa
dů, krajů, státní správy, že nevidíme jako smysluplný krok rozšiřo
vat roli NKÚ i na činnost obcí,“ řekl premiér.

Jedním z témat bylo také odměňování za výkon přenesené pů
sobnosti. Podle primátora Kladna Dana Jiránka obce často dotují 
výkon státní správy ze svých rozpočtů. Nečas po jednání řekl, že 
ODS bude preferovat financování přenesené působnosti na zákla
dě skutečného výkonu.

Občanští demokraté nepodporují vznik centralizovaného regis
tru, v kterém by města a obce zveřejňovaly veškeré smlouvy. Pre
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ferují zveřejňovaní informací na webových stránkách jednotlivých 
samospráv. Podle Nečase by registr zatížil především malé obce, 
kde starostové vykonávají svůj post nad rámec svého běžného za
městnání.

ODS klesají preference, stranu přitom příští rok čekají čtvery vol
by. Premiér řekl, že strana se chce v příštím roce opřít především 
o starosty a komunální politiky. Ti totiž podle Nečase mají šedesá
tiprocentní podporu veřejnosti.

Zdroj: ČTK, iDNES
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/setkani-lidru-ods-se-starosty-dkn-/

domaci.aspx?c=A130427_152232_domaci_wlk

Sněmovna schválila 
nový katastrální zákon

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh nového ka
tastrálního zákona. Zákon vytváří nezbytný rámec pro novou po
dobu občanského práva v oblasti nemovitostí a přispěje k transpa
rentnosti a hladkému průběhu realitních transakcí i ke zlepšení 
podmínek pro hypoteční úvěrování.

Katastrální zákon navazuje na novou podobu občanského prá
va, která nabývá účinnosti 1. 1. 2014. Do katastru nemovitostí se 
tímto zákonem promítá obnovená zásada, že stavba je součástí 
pozemku, rozšiřuje se počet zapisovaných typů věcných práv na
příklad o právo stavby umožňující do budoucna realizovat stavby 
na cizích pozemcích, ale také o nájem nebo pacht zemědělské pů
dy. Přijatý zákon zpřísňuje přezkum listin předložených k zápisu 
právních vztahů k nemovitostem a klade důraz na informování 
vlastníků o prováděných zápisech.

Ve snaze reagovat na informace o výskytu sice málo četných, 
ale závažných podvodů při nakládání s nemovitostmi poslanci ješ
tě rozšířili povinnost katastrálních úřadů informovat účastníky 
vkladových řízení nad rámec navržený vládou. Toto rozšíření si vy
žádá další výdaje ze státního rozpočtu. Pozměňovací návrhy, které 
by prodloužily vkladové řízení, přijaty nebyly.

Zdroj: Zemědělský svaz

Vláda schválila novely související 
se zemědělskou politikou EU 

Vláda 29. května schválila novely zákonů o zemědělství a o Stát
ním zemědělském intervenčním fondu. Normy mají přizpůsobit 
předpisy očekávaným nařízením Evropské unie souvisejících se Spo
lečnou zemědělskou politikou EU. Bez těchto změn by nebylo mož
né pro období 2014 až 2020 například vyplácet farmářům dotace.

Podle materiálu si připravovaná reforma Společné zemědělské 
politiky (SZP) EU letos a v následujících dvou letech vyžádá od mi
nisterstva zemědělství (MZe) a Státního zemědělského intervenč
ního fondu (SZIF) náklady přes 900 milionů Kč. 

Podle materiálu lze náklady ministerstva zemědělství pro obdo
bí 2013 až 2015 v souvislosti se změnou dotační politiky odhad
nout na 50 až 60 milionů Kč. Náklady SZIF pro tříleté období ma
jí dosáhnout 768 milionů Kč. Náklady způsobené například změ
nou systému vyplácení dotací a s tím spojeným přechodem na 
nový informační systém mají být hrazeny z úspor v resortu, změny 
tak nemají zatížit státní rozpočet.

Novela je specifická, protože konečná podoba SZP dosud není 
známá a MZe při jejím vytváření musí pracovat s dostupnými pra
covními verzemi změn unijních předpisů. České předpisy proto bu
de nejspíše nutné v blízké budoucnosti dále měnit podle toho, na 
čem se členské státy v Bruselu skutečně dohodnou.

Návrh reformy společné zemědělské politiky představila EK v říj
nu 2011. České zemědělce ani představitele státu tehdy příliš ne
nadchl. K tomu, aby mohly návrhy komise začít platit, je musí 

schválit členské státy a Evropský parlament. Konečná podoba SZP 
by měla být oznámena v červnu. 

České zemědělství by podle ministerstva zemědělství mělo do 
roku 2020 získat na dotacích z EU až 8,2 miliardy eur (213 mili
ard Kč), tedy zhruba o desetinu více než v letos končícím sedmi
letém období. Zdroj: ČTK, ZS

Agrární komora podporuje 
strategii pro růst připravovanou 
na ministerstvu zemědělství 

Zemědělci 14. května v Praze na Agrárním fóru 2013 podpoři
li strategii pro růst českého zemědělství, probírali budoucnost ag
rárního resortu i závěrečnou fázi vyjednávání budoucí podoby Spo
lečné zemědělské politiky. Setkání se zúčastnil premiér Petr Nečas 
a ministr zemědělství Petr Bendl. 

„Vrcholí jednání o Společné zemědělské politice Evropské unie 
po roce 2014 a je vhodná doba najít shodu na národních priori
tách, proto jsme začali připravovat strategii pro růst českého ze
mědělství. Příští prostor pro zásadní změnu se otevře zase až zhru
ba za sedm let,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby představuje 
strategie naději na renesanci českého zemědělství. „Cílem Agrár
ního fóra 2013 bylo podpořit strategii pro růst českého zeměděl
ství. Pokud bude naplněna, tak bude naděje na renesanci českého 
zemědělství, vznik pracovních míst a zachování počtu chovaných 
zvířat,“ řekl Jan Veleba.

Zástupci ministerstva zemědělství připravují strategii spolu se 
zemědělskými a potravinářskými nevládními organizacemi. Do
kument stanoví klíčové přístupy a cíle, ke kterým by měl obor 
v příštích letech směřovat. Účastníci Agrárního fóra 2013 také 
debatovali o současném stavu zemědělského sektoru a o jeho 
budoucnosti.

„Dotace do českého zemědělství z evropských zdrojů dosáhly 
v roce 2012 úrovně téměř 35 miliard korun. Letos očekáváme dal
ší navýšení čerpání evropských peněz, a to až k hranici 40 miliard 
korun,“ uvedl ministr Bendl. 

Podle ministra Bendla je prioritou vyjednat novou podobu Spo
lečné zemědělské politiky, která bude pro české zemědělce co nej
výhodnější. Právě o reformě, která nastaví podmínky pro zeměděl
ství EU v letech 2014 až 2020, se intenzivně jedná.

„Na základě posledního vývoje jednání ohledně Společné ze
mědělské politiky je jasné, že rok 2014 bude rokem přechodným, 
kdy zemědělci obdrží přímé platby ve stejné podobě, jak byli do
posud zvyklí, tedy včetně jednotné platby na plochu SAPS a pod
pory dle článku 68,“ řekl ministr Bendl.

Ministerstvo zemědělství se chce vedle podpory živočišné vý
roby zaměřit i na zelinářství a ovocnářství, protože to jsou odvět
ví, ve kterých by mohli lidé z venkovských oblastí najít pracovní 
uplatnění.

Petr Bendl zemědělce na Agrárním fóru 2013 informoval o sou
časné etapě Programu rozvoje venkova (PRV), jehož sedmileté ob
dobí letos končí. „Program rozvoje venkova v letech 2007 až 2013 
přispěl k posílení českého zemědělství, lesnictví a podnikání na 
venkově, napomohl zde zvýšit kvalitu života a zlepšit životní pro
středí a krajinu. Na tento úspěšný koncept chceme navázat i v bu
doucím období 2014 až 2020. V současnosti na ministerstvu při
pravujeme návrh nového programu,“ uvedl Petr Bendl.

Cílem chystaného PRV je komplexní přístup ke vzdělávání a pře
nosu informací zejména na venkově. Výsledky výzkumu by měly 
být co nejúčelněji využívány v praxi. Další etapa PRV chce pomoci 
zlepšit konkurenceschopnost zemědělských, potravinářských a les
nických podniků. Zaměří se i na bezpečnost potravin, obnovu eko
systémů, účinné využívání zdrojů a vytváření pracovních míst.

Zdroj: MZe
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Nečas na Agrárním fóru: Stát je 
připraven více podpořit zemědělce 

Vláda i stát jsou připraveni více podpořit zemědělce. Větší pod
pora než dříve by měla jít například na zakládání odbytových druž
stev a marketing zemědělské prvovýroby. Větší důraz než v minu
losti by měl být kladen na kvalitu potravin. Na Agrárním fóru v praž
ské Lucerně to 14. května řekl premiér Petr Nečas. Většinou politiků 
léta opomíjená problematika zemědělství či kvality potravin se v po
slední době stává výrazným politickým tématem. 

„Já jsem vždycky byl, jsem a budu přesvědčen, že těmi nejkva
litnějšími potravinami u nás jsou potraviny z České republiky,“ uve
dl Nečas, který jako jeden z hlavních cílů do budoucna označil sní
žení vysokého schodku agrárního zahraničního obchodu. Zatímco 
v roce 1993 byla bilance obchodování se zemědělskými komodi
tami a potravinami v přebytku 800 milionů korun, dnes je v defi
citu zhruba 25 miliard korun. 

Nečas vyslovil podporu strategii pro růst českého zemědělství 
vznikající na ministerstvu zemědělství. „Není to žádná ideologická 
doktrína, je to pragmatický materiál zaměřený na řešení praktických 
problémů českého zemědělství. To znamená, že může mít i delší ča
sový přesah,“ poznamenal premiér. 

Zároveň zopakoval to, na co dlouhodobě upozorňují zeměděl
ské organizace, když za největší problém českého zemědělství 
označil strukturální nerovnováhu. „Ta je dána jednoduchým fak
tem, a sice rostoucím vývozem produktů zemědělské prvovýroby 
a rostoucím dovozem finálních potravinářských výrobků,“ řekl. 

Stovky zemědělců v sále Lucerny prostřednictvím předtočené
ho videa pozdravil také prezident Miloš Zeman. Ve zdravici upo
zornil na nepoměr v maržích v potravinářské vertikále rostoucí ve 
prospěch obchodních řetězců. „Jestliže před zhruba deseti lety by
ly u rohlíků ziskové marže 17 procent, dnes jsou 60 procent,“ ře
kl Zeman, podle něhož je podobný vývoj i u dalšího zboží. 

Podle prezidenta je proto potřeba hledat cesty, jak vysoké mar
že obchodníků omezit. „To je možné pouze tehdy, jestliže podpo
říme národní obchodní řetězec, který bude podporovat české pro
dukty a zvyšovat tak byť i za cenu poněkud nižších marží potravi
novou soběstačnost,“ řekl Zeman. Zdroj: ČTK, ZS

Strategii rozvoje zemědělství 
chce Bendl dokončit do června 

Strategii budoucího rozvoje zemědělství chce ministr Petr Ben
dl (ODS) dokončit do června. Dokument se soustředí zejména na 
produkci potravin, především na živočišnou výrobu, ovoce a zele
ninu. Větší péči chce věnovat také ochraně půdy a vody v krajině. 
Ministr to 20. května řekl po jednání se zemědělci z Českomorav
ského svazu zemědělských podnikatelů, které se konalo ve Verne
řicích na Děčínsku. 

Ministr Bendl zemědělským podnikatelům představil hlavní bo
dy Strategie pro růst českého zemědělství a potravinářství po roce 
2013, kterou připravuje k předložení vládě. „Zemědělec je tady od 
toho, aby produkoval potraviny. Chceme, aby měly podporu ze
jména živočišná výroba a ovoce a zelenina. To jsou oblasti, které 
produkují pracovní příležitosti,“ vysvětlil Bendl. Chce také zvýšit 
míru potravinové soběstačnosti Česka. 

Soustředit se chce i na zachování vody v krajině a ochraně půdy 
jak před erozí, tak před škodami způsobenými zvěří. „Poslaneckou 
sněmovnou prošel zákon, který povoluje při lovu noční vidění. Mi
nisterstvo změní vyhlášku, která prodlouží dobu odlovu přemnože
né zvěře,“ dodal Bendl. Zároveň se prý snaží získat podporu pro po
sílení role vlastníků půdy, kterým zvěř způsobuje škody. 

Ministr zemědělce také informoval o aktuálním vývoji vyjedná
vání Společné zemědělské politiky EU. „Naším cílem při projedná
vání Společné zemědělské politiky musí být hledání průsečíku me

zi tím, co chceme u nás doma, a tím, jak to chtějí v Evropě. Je jas
né, že musí jít o kompromis, ale takový kompromis, který bude 
výhodný pro naše zemědělce,“ uvedl. Zdroj: ČTK, ZS

Ministerstvo zemědělství schválilo 
využívání nových technologií 
na polích ohrožených erozí 

Ministerstvo zemědělství schválilo další dvě metody hospodaře
ní na erozně ohrožených plochách. Zemědělci budou moci nově 
ošetřit mírně erozně ohroženou půdu, na které pěstují cukrovou 
řepu, podrýváním. Také na těchto půdách mohou využít pěstová
ní směsi obilnin s bobem setým nebo se sójou. 

Ministerstvo zemědělství se rozhodlo od letošního roku zařadit 
na seznam specifických půdoochranných technologií podrývání. 
Zemědělci budou dodržovat tuto technologii na mírně erozně 
ohrožených půdách, na kterých pěstují cukrovou řepu.

V letošním roce učinilo ministerstvo vstřícný krok a nebude po 
zemědělcích vyžadovat, aby při podrývání dodrželi minimální 
hloubku 35 centimetrů. Zemědělci bude letos stačit, když ohlásí 
SZIF půdní bloky, které na podzim podryl a doloží vlastnictví nebo 
pronájem kypřiče. Hospodáři tak budou mít rok na to, aby se na 
novou metodu připravili, příští rok už budou muset pole podrývat 
do požadované hloubky 35 centimetrů. Tato metoda zabrání zby
tečnému odplavování zeminy z polí. O změně byli pěstitelé cukrov
ky informování už loni.

Další nově zařazenou specifickou půdoochrannou technologií, 
kterou ministerstvo zemědělství v roce 2013 schválilo, je pěstová
ní bobu setého a sóji ve směsi s obilovinami na mírně erozně ohro
žených půdách, pokud zemědělec dodrží přesně stanovená pravi
dla. Tyto širokořádkové plodiny se na poli musí střídat s obilnina
mi, aby byla zajištěna ochrana půdy před erozí. Zdroj: MZe

Ministr zemědělství Bendl jednal 
v irském Dublinu o reformě 
Společné zemědělské politiky 

Ministr zemědělství Petr Bendl se sešel v Dublinu s evropskými 
ministry zemědělství na neformálním jednání. Probírali spolu refor
mu Společné zemědělské politiky po roce 2013 s cílem dosáhnout 
dalšího pokroku ve vyjednávání a přiblížit se tak dohodě mezi in
stitucemi v červnu tohoto roku. 

Irské předsednictví v Radě EU vneslo do jindy standardního for
mátu neformálního setkání ministrů zemědělství řadu inovativních 
prvků a ministři zemědělství tak měli poprvé možnost v rámci to
hoto jednání prezentovat své klíčové postoje a klást dotazy zástup
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cům Evropského parlamentu. Druhý den jednání pak již byl klasic
ky věnován diskusi v rámci evropské sedmadvacítky, která tematic
ky navazovala na diskusi s Evropským parlamentem.

Jednání se neslo jednoznačně v duchu potřeby nalézt přijatelný 
kompromis pro všechny zainteresované strany v co nejkratším ter
mínu, aby formální červnové setkání ministrů zemědělství posvěti
lo finální dohodu o budoucí podobě Společné zemědělské politi
ky napříč evropskými institucemi.

Neformální setkání ministrů bylo tematicky zaměřeno na ob
lasti, ke kterým prozatím v rámci jednání mezi Radou, Evropskou 
komisí a Evropským parlamentem nebyla dosažena dohoda. Jed
nalo se především o problematiku zastropování přímých plateb, 
dobrovolných vázaných podpor, interní konvergence, oblastí s pří
rodním znevýhodněním či o otázky cukerných kvót a výsadbových 
práv na vinice.

Pro Českou republiku je jedním z nejpalčivějších problémů tzv. za
stropování přímých plateb. „Požadujeme, aby bylo plně respektová
no rozhodnutí Evropské rady, tj. aby rozhodnutí o realizaci zastropo
vání bylo ponecháno výhradně na členském státu. Tato dobrovolnost 
je pro Českou republiku zcela zásadní a nevidíme zde žádný prostor 
pro změnu pozice Rady,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Rezonujícím tématem byla rovněž otázka interní konvergence 
či dobrovolné vázané podpory. „V otázce dobrovolné vázané pod
pory, která bude v novém programovacím období důležitá pro 
podporu živočišné výbory, Česká republika upřednostňuje varian
tu navrženou Evropským parlamentem, která stanovením jednot
né úrovně 15 % představuje rovný přístup ke všem členským stá
tům“, uvedl ministr Bendl.

Názorová nejednotnost panovala rovněž v otázce cukerných 
kvót, kde jsou členské státy rozděleny na dva tábory. Jeden poža
duje ukončení kvót v co nejkratším termínu, druhý naopak pro
dloužení kvótového režimu v duchu požadavku Evropského parla
mentu až do roku 2020 a rovněž opětovné přidělení kvót zemím, 
které se jich již v minulosti vzdaly. Česká republika považuje za op
timální variantu ukončení kvótového režimu v roce 2015. Respek
tuje však i odlišný pohled na budoucnost sektoru a potřebu nalézt 
kompromisní řešení, a proto projevila v tomto ohledu flexibilitu 
a podpořila prodloužení kvótového režimu do konce marketingo
vého roku 2016/2017.

Ministři zemědělství se v rámci formálního zasedání Rady pro 
zemědělství a rybářství sejdou opět koncem června, kdy irské před
sednictví předpokládá dosažení finální dohody na budoucí podo
bě Společné zemědělské politiky. Zdroj: MZe

Ministerstvo zemědělství pomůže 
zemědělcům snížením byrokracie

Antibyrokratická komise ministerstva zemědělství od začátku 
roku 2012 do konce dubna 2013 přijala celkem 77 podnětů s ná
měty k úpravě legislativy či úředních postupů, které by snižovaly 
zbytečné papírování zejména na straně zemědělců a potravinářů. 
Z celkového počtu bylo ke konci května vyřešeno 59 z nich. Pod
něty se týkaly například Portálu farmáře, elektronického sytému 
pro využití zemědělské půdy LPIS, duplicitního vyplňování totož
ných vstupních údajů u různých státních institucí nebo požadav
ků, které stanovuje Evropské unie.

„Posláním ministerstva zemědělství je poskytovat službu zeměděl
cům, potravinářům a hlavně spotřebitelům, kvůli kterým tady jsme. 
Jsem rád, že se nám daří rok od roku snižovat administrativní zátěž 
zemědělských podnikatelů a zpřehledňovat informace, které se do
stanou ke spotřebiteli. Když chce někdo podnikat v zemědělství, je 
povinností státu mu v tom vyjít maximálně vstříc,“ řekl Petr Bendl.

Na základě podnětů komise byla vylepšena celková stabilita 
a rychlost systému pro žádosti o dotace na Portálu farmáře s tím, 
že v roce 2013 je naplánována celková optimalizace. Na portálu je 
také nově vytvořena funkce, která umožňuje vlastní kategorizaci 

zvířat například dle věkových či váhových kategorií, dle počtu dnů 
od porodu a dle březosti. Nově uživatelé mohou evidovat u jed
notlivých zvířat provozní data jako například údaje vážení.

V mapové části LPIS v letošním roce přibudou zákresy stanovišť 
včelstev, a to jak stálých, tak kočovných.

Pro včelaře to znamená, že už nemusí cestovat na místně pří
slušný úřad a tam včelstva nahlašovat, ale mají možnost zadat tu
to informaci rovnou do počítače. Stejně tak mohou nově vinaři 
upravovat zákresy osázených ploch vinic.

Další upravenou oblastí je duplicitní vyplňování totožných vstup
ních údajů při žádosti o dotace. Výpisy z katastru nemovitostí mají 
nově stejnou platnost jako výpis z obchodního rejstříku. Pracovníci 
příslušných úřadů mají povinnost si výpis z obchodního rejstříku i ně
které další výpisy generovat sami. Katastr nemovitostí bude požado
vat ověřené výpisy jen v případě, že nejsou k dispozici v elektronic
ké podobě. Ministerstvo dále připravuje zjednodušení odesílání vý
kazů na Český statistický úřad přímo z Portálu farmáře.

Národní předpis, který byl přísnější než předpis EU a vyžadoval 
značení telat alespoň jednou za 3 dny, nastavuje mírnější podmín
ky. Nově bude třeba, aby chovatel telata označoval jen jednou za 
20 dní. MZe také zpracovalo podněty k předpisům stanoveným ev
ropským právem a odeslalo je Evropské komisi, se kterou o nich 
bude dále jednat.

Ministerstvo zemědělství aktuálně vypracovává návrh sběrného 
antibyrokratického zákona, jehož hlavním cílem je snížení nadměr
né byrokratické zátěže zemědělských podnikatelů, a to v několika 
nejdůležitějších zemědělských zákonech. Novela by měla systémo
vě řešit jednotlivosti, které se v zákonech postupně objevovaly 
v předešlých letech. Zemědělští podnikatelé se mohou těšit na no
vinky jako možnost podat žádost o dotaci bez elektronického pod
pisu jen s autorizací za pomoci SMS zprávy. V zemědělském výbo
ru Poslanecké sněmovny by měla být novela projednána asi v po
lovině roku. Zdroj: MZe

V České republice je úbytek 
zemědělské půdy alarmující

Zemědělský svaz ČR apeluje na poslance a především pak na 
ministra zemědělství a na ministra životního prostředí, aby nepod
pořili senátní návrh novely zákona č. 334/ 1992 Sb., o ochraně ze
mědělského půdního fondu. Současné znění tohoto zákona zvýši
lo poplatky za vyjmutí zemědělské půdy s cílem snížit úbytek 
mnohdy té nejúrodnější půdy. Senátní návrh novely zákona však 
uděluje výjimky, u kterých by se poplatky měly snížit. S tím však Ze
mědělský svaz s ohledem na stále se zvyšující úbytek zemědělské 
půdy, nesouhlasí, a proto zaslal členům zemědělského výboru sně
movny negativní stanovisko s výzvou, aby navržený senátní návrh 
zákona nebyl přijat.
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ZS má důvodné pochyby, že je v návrhu novely zákona dosta
tečně jasně definován předmět výjimky, neboť stavby dopravní in
frastruktury a stavby s nimi související mají možnost různých výkla
dů a zneužití. Mezi předměty výjimky jsou např. stavby přenosové 
soustavy, distribuční soustavy, přepravní soustavy, distribuční sou
stavy v plynárenství 

a zásobování tepelnou energií a zároveň i průmyslové zóny 
schválené vládou. „Zde je potřeba položit si otázku, co jsou to prů
myslové zóny schválené vládou, neboť vláda průmyslové zóny ne
schvaluje. Navíc máme obavy, že se navrhovaná právní úprava bu
de vztahovat i na nově navrhované plochy, a že tak bude zcela de
gradován základní a jediný účinný nástroj ochrany zemědělského 
půdního fondu,“ komentuje návrh novely Martin Pýcha, předseda 
Zemědělského svazu. 

ZS se snaží zamezit dalším významným úbytkům zemědělských 
ploch a proto žádá rovné poplatky bez udělování výjimek, ať už se 
jedná o státní organy či soukromé subjekty. Cílem je motivovat in
vestory aby využívali stávající opuštěné areály tzv. brownfields. V ro
ce 2006 byl úbytek půd pro osidlování a dopravní infrastrukturu 
odhadován na 16 hektarů za den a množství zakrytého povrchu 
243 m2 na jednoho obyvatele, což je nad průměrem hodnot zemí 
Evropské unie. Celkový úbytek zemědělské půdy od roku 2000 do 
roku 2012 činil 53 254 hektarů většinou té nekvalitnější zeměděl
ské půdy. 

„Naším cílem je ochránit zemědělský půdní fond, neboť jeho 
úbytek je více než alarmující. Stavební zábory jsou většinou nevrat
ným procesem, který omezuje nebo úplně zamezuje využívání pů
dy,“ dodává Martin Pýcha. 

Zemědělský svaz ČR je jednou z největších nevládních agrárních 
organizací zemědělců v ČR. Z celkového počtu pracovníků v země
dělství členové ZS zaměstnávají 42 %. 

Zdroj: Zemědělský svaz
Více informací naleznete na www.zscr.cz;

http://www.agris.cz/clanek/179527

Jihomoravští zemědělci ztrácejí 
konkurenceschopnost nejen doma 

Jižní Morava ztrácí konkurenceschopnost vůči jiným českým ze
mědělcům, ale i vůči zahraničním z Rakouska či Slovenska, kteří už 
dostali za loňský špatný rok částečné kompenzace, tvrdí předseda 
Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václav Hlaváček 
na webu komory. Ta chtěla po ministerstvu zemědělství, aby po
mohlo zmírnit dopady loňského katastrofálního sucha a jarních 
mrazů, místo vstřícnosti se však podle ní nic neděje. 

Výpadek jihomoravských zemědělců byl v loňské produkci sedm 
miliard korun, vytvořené rezervy jej tak nemohly nahradit. „Mno
zí zemědělci se tak dostali v nejpostiženějších okresech ne vlastní 
vinou do kritického až velmi kritického stavu. Přestože s touto si
tuací byli v průběhu sklizně seznámeni představitelé státu, nedo
šlo ani k částečné finanční kompenzaci vynaložených nákladů,“ 
uvedl Hlaváček. 

Komora předala ministerstvu své požadavky, v nichž chtěla pro 
zemědělce minimálně 750 milionů korun přímé pomoci, urychle
ní výplaty jednotné platby na plochu a zapůjčení krmného obilí 
z hmotných rezerv státu pro chovatele zvířat za ekonomicky přija
telných podmínek.

Zazněl také návrh systémového opatření, aby se území postiže
né kritických suchem, což byly nejvíce okresy Břeclav a Znojmo, za
řadilo do oblastní trvale znevýhodněných. „Dále by pomohlo při
jetí zákonného komplexního pojištění úrody s podporou státu. Ur
čitě dobré by bylo i zapojení státu do šlechtění nových typů plodin 
se zaměřením na nejvýznamnější pěstované plodiny. Komora na
vrhovala také revitalizaci melioračních zařízení. Jde o zachování 
národních dotačních titulů k budování soustavy k zadržení a vyu

žití vody v krajině. Namísto vstřícnosti a spolupráce se neděje nic,“ 
uvedl Hlaváček. 

Důsledky nulové pomoci státu na sebe nenechaly dlouho čekat. 
Chovatelům chybí nejen krmivo, ale i stelivová sláma. Někteří se 
tak rozhodli k radikálnímu kroku a chovy prostě zlikvidovaly, což 
vyplývá i z údajů Českého statistického úřadu k prvnímu čtvrtletí. 
Proti loňskému roku se na jižní Moravě stavy všech chovaných zví
řat snížily. 

Hlaváček upozornil také na zhoršenou produkční schopnost půd 
v kraji. „Limitujícím prvkem se v posledních desetiletích stává voda, 
její množství v době vegetačního období a především její rozložení 
a využitelnost. Převážná část území se stává oblastí se zhoršenými 
přírodními podmínkami,“ doplnil Hlaváček. Zdroj: ČTK, ZS

Češi pijí více mléka. Jeho spotřeba 
se loni zvýšila o 2,1 procenta 

V rámci oslav Světového dne mléka, které se vždy konají posled
ní květnový týden, se 28. května v Praze konalo setkání našich pro
ducentů a zpracovatelů mléka. Podle předběžných výsledků se v ČR 
v roce 2012 zvýšila spotřeba mléka a mléčných výrobků. Meziroč
ně se zvýšila spotřeba například konzumního mléka o 2,1 procen
ta a u ostatních výrobků o 5,1 procenta.

„Oslavy Světového dne mléka mají za cíl podpořit spotřebu 
mléka a mléčných výrobků a také výchovu spotřebitele. Myslím si, 
že tuzemští výrobci dodávají na český trh široký sortiment mléč
ných výrobků, které svou kvalitou, chutí i obalem plně konkurují 
dováženému zboží,“ uvedl první náměstek ministra Vilém Žák. 

Mlékárenský průmysl za rok 2012 nakoupil od českých produ
centů zhruba 2,4 miliardy litrů mléka. Soběstačnost v mléce a mléč
ných výrobcích je oproti ostatním živočišným komoditám poměrně 
vysoká, za rok 2012 dosáhla 124,5 %. Podíl celkového dovozu mlé
ka a mléčných výrobků na celkové spotřebě se v roce 2012 zvýšil 
na 40,8 %. Podíl dovážených přírodních sýrů v roce 2012 předsta
voval 56,7 %, u tavených sýrů to bylo 47,2 %.

Ministerstvo zemědělství společně s Evropskou komisí podporu
je spotřebu mléka a výrobků z něj, a to například u mladé generace 
prostřednictvím programu „školního mléka“. „Kromě pozitivních 
dopadů programu „školního mléka“ na zdraví a správné stravovací 
návyky žáků, je důležitá i výchova dětí jako budoucích spotřebitelů, 
kteří budou mléko pravidelně zařazovat do svého jídelníčku. Veške
ré dětem dodávané výrobky vyrobili v mlékárnách na území České 
republiky,“ uvedl náměstek Žák.

Ve školním roce 2011/2012 se do programu podpory spotřeby 
školního mléka zapojilo šest mlékárenských podniků, které dodá
valy své výrobky do zhruba 2 850 škol. V roce 2012 vyplatilo z na
šeho i unijního rozpočtu ministerstvo zemědělství na podporu 
školního mléka přibližně 52,7 milionů korun. Zdroj: MZe

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  3 2A



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 183 • 6/2013

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

 

PŘÍMÁ VOLBA STAROSTŮ 
A REFORMA DEMOKRACIE NA LOKÁLNÍ 

ÚROVNI 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na panelovou diskuzi na téma přímé volby starostů 
v ČR, která se bude konat  

10. 6. 2013 od 17:30 v Zámeckém klubu v Hranicích 
(Pernštejnské nám. 1) 

 
Pozvání do diskuze přijali: 

 

PETR GAZDÍK 
předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAROSTOVÉ 

JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ 
starostka Mohelnice 

TOMÁŠ ŠULÁK 
starosta Veselíčka 

DANIEL KLIMOVSKÝ 
odborník na veřejnou správu, Technická univerzita v Košicích 

 
Vláda ČR se v nedávné době rozhodla pro časovou a věcnou náročnost odložit 
přípravy zavedení přímé volby starostů v obcích ČR. V čem tkví problémy tohoto 
návrhu? Jaké jsou možné výhody a nevýhody přímé volby?  Měly by se 
změnit kompetence starostů? Zvýši se kvalita demokracie na místní úrovni?  
 

Přijďte se i Vy zapojit do diskuze, kterou povede politolog Pavel Šaradín 
z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

 
V případě zájmu o účast na diskuzi se, prosím, registrujte do 7. 6. 2013 
na adrese dana.hellova@upol.cz  
 
Tato diskuze se koná v rámci projektu Sblíženi politikou - výchova k aktivnímu občanství a lokální 
demokracii CZ.1.07/3.1.00/37.0272. www.sblizenipolitikou.cz, www.smarv.cz.

Klimatická koalice ve spolupráci s Rakouským velvyslanectvím v Praze, Heinrich-Böll-Stiftung 

Praha, sdružením Calla a AF-CITYPLAN s. r. o. / Ligou ekologických alternativ

Vás zvou na konferenci

V dnešní době neustále se zvyšujících cen energií, narůstající závislosti na dodávkách 

paliv z nestabilních regionů, či přetrvávajících problémů v zemědělství přináší orientace 

na posilování energetické soběstačnosti obcí a měst vícenásobný užitek. Peníze za ener-

gii a paliva neutíkají z regionu, ale podpoří zemědělce, podnikatele a zaměstnají místní 

občany. Přispějí také k ochraně životního prostředí a vyšší energetické bezpečnosti.

Že nejde jen o teoretické utopie, dokládají konkrétní příklady z Česka, Německa 

i Rakouska. Na semináři Vám zástupci obcí a regionů z těchto zemí ukáží svoji cestu ke 

snížení energetické závislosti a nabídnou své praktické zkušenosti. Konference je určena 

zástupcům obcí, měst a krajů, veřejné správy i médiím. 

Konference se koná v rámci festivalu reSITE 
s podtitulem Města jako místa pro život – www.resite.cz.

Na cestě k energetické 
soběstačnosti obcí a regionů 

Středa 19. června 2013, 10:00 –16:00 hod.
Rakouské kulturní fórum v Praze, Jungmannovo náměstí 18

Program konference:
09:30–10:00 Prezence

10:00–10:15  Uvítání, úvodní slova

10:15–11:00  Energetická soběstačnost regionů a obcí – jak na ni? 

 Karel Srdečný, EkoWATT

11:00–11:30  Kněžice, první energeticky soběstačná obec v ČR 

 Milan Kazda, starosta obce

11:30–11:45  Projekt Komunity pro zelenou energii v regionu MAS Mezilesí 

 Karel Merhaut, AF-CITYPLAN s. r. o. / Liga ekologických alternativ

11:45–12:00 Diskuse o podmínkách rozvoje energetické soběstačnosti v ČR

12:00–12:30 přestávka

12:30–13:15 Waldviertel Kernland, rakouský klimatický a energetický modelový region 

 na cestě k energetické soběstačnosti v roce 2030

 Dieter Holzer, předseda Waldviertler Kernland a Thomas Waldhans, 

 manažer Waldviertler Kernland

13:15–13:45 Úspěšný příběh ochrany klimatu – iniciativa energetických a klimatických 

 modelových regionů v Rakousku (2009 – 2013)

 Georg Priesner, Climate Alliance Austria  

13:45–14:00  Diskuse o zkušenostech z Rakouska

14:00–14:15 přestávka

14:15–14:45  Treuenbrietzen-Feldheim, energeticky soběstačná obec z Německa 

 Michael Knape, starosta

14:45–15:30 Region Mittleres Fuldatal a obec Alheim na cestě k energetické 

 soběstačnosti – Georg Lüdtke, starosta obce

15:30–15:45 Diskuse o zkušenostech z Německa

15:45–16:00 Co nabízí obcím Klub RURENER?

 Karel Merhaut, AF-CITYPLAN s. r. o. / Liga ekologických alternativ

Programem provede Jan Žižka, zástupce šéfredaktora České pozice. Tlumočení z / do německého jazyka 
bude zajištěno. Vstup je zdarma, je však nutné se registrovat. Pro potvrzení účasti a další informace, pro-
sím, kontaktujte: Romana Panská, Calla, e-mail: romana.panska@calla.cz, telefon: 384 971 930.

Po konferenci pro zájemce navazuje od 18 hodin prohlídka energetického Biocentra v Kněžicích 
s výkladem. Podmínkou je vlastní doprava účastníků tam i zpět. Informace o prohlídce: lea@ecn.cz. 

Seminář se koná za finanční podpory Nadace Stefana Batory, Intelligent Energy Europe a projektu  
Komunity pro zelenou energii. Mediálními partnery jsou server TZB-info a časopis Energie 21.

Na cestě k energetické soběstačnosti obcí a regionů 
                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti 

Reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/37.0033 

POZVÁNKA NA WORKSHOP  
BIODIVERZITA VENKOVSKÉ KRAJINY  

 
 
Jednou z nosných struktur biodiverzity krajiny jsou krajinné prvky (KP). Jsou to přírodní nebo člověkem 
vytvořené útvary, které jsou nedílnou součástí krajiny, člení ji a spoluvytvářejí její ráz.  
Mají přímý vliv na kvalitu života obyvatel venkovské krajiny, ve které plní řadu funkcí, jako např.: 

 udržení/zvýšení ekologické stability území: udržení/zvýšení biologické rozmanitosti (druhová, 
ekosystémová), propojení s dalšími přírodními útvary; 

 zvýšení retence vody v krajině: zadržování vody v krajině, podpora zvýšené infiltrace vody; 
 protierozní: ochrana půdy před erozí snížením vlivu erozních činitelů na půdu; 
 protipovodňová: ochrana krajiny před povodněmi a jejich následky; 
 krajinářská: tvorba krajiny, ochrana krajinného rázu; 
 estetická a rekreační, možnosti odpočinku a rekreace. 

Z pohledu legislativy a statutu jejich ochrany rozlišujeme v kulturní krajině krajinné prvky (KP - Nařízení 
vlády 335/2009 Sb.) a významné krajinné prvky (VKP - Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). 
Cílem workshopu bude vysvětlit základní rozdíly mezi KP a VKP a naučit se s nimi pracovat v rámci 
kompetencí státní správy, zemědělské i laické veřejnosti, nevládních organizací, spolků a sdružení, které 
se mohou do ochrany biodiverzity venkovské krajiny aktivně zapojovat. 
 
TERMÍN  10. - 11. června 2013 
 
MÍSTO    Penzion Švamlův mlýn, Spálov (okr. Nový Jičín), kde je také zajištěno ubytování.  
 
DÍLČÍ TÉMATA  

 Představení regionu: změny ve struktuře a využívání krajiny 
 Obecná a zvláštní ochrana přírody  
 Význam a funkce krajinných prvků v kulturní krajině 
 Významné krajinné prvky (z pohledu zákona 114/92 Sb.) 
 Krajinné prvky (z pohledu NV 335/2009 Sb. a zákona o zemědělství) 
 Současné dotační programy a jejich vliv na přírodu  
 Pravidla komunikace a finanční nástroje 

 
EXKURZE        Součástí akce je terénní exkurze na lokality KP a VKP – Heřmanice, Vrážné, 

Jeseník n. O. a Oderská kotlina. Doprava od penzionu a zpět zajištěna autobusem. 
 
CENA                Seminář je pro všechny účastníky bezplatný, veškeré náklady jsou hrazeny z OP 

VK, projektu REGOL Účastníci si hradí pouze náklady na dopravu do Spálova. 
 
VÍCE INFORMACÍ  ZDE  
 
KONTAKT  Bioinstitut, o.p.s., Ondřejova 13, 772 00 Olomouc  

info@bioinstitut.cz, tel.: 581 115 181 
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A k c e  v  r e g i o n e c h  3 4A

V Pravčicích u Holešova vzniklo 
zemědělské muzeum. Představuje 
stroje i dějiny šlechtitelství

V areálu pravčické zemědělské společnosti vzniklo nové muze
um zaměřené na zemědělství. Nabízí stálou expozici zemědělské 
techniky našich dědů a přibližuje dějiny šlechtitelství. Slavnostně 
bylo otevřeno 25. května.

Návštěvníci najdou v obci mezi Holešovem a Hulínem na střed
ní Moravě zemědělskou techniku od 18. století až do současnos
ti, která se týká veškerých prací od přípravy půdy až po sklizeň. 
Sbírka obsahuje na 100 exponátů, jako jsou bryčky, několik druhů 
pluhů, secí mašina „melichárek“, koňské brány, ledkovač, rozme
tadlo apod. Část expozice je vyhrazena historii šlechtitelství.

Do budoucna bude muzeum doplněno o prodejnu regionálních 
potravin a selský dvůr, kde si zájemci budou moci prohlédnout 
hospodářská zvířata a uvidí také něco z typické selské domácnos
ti. Muzeum bude otevřeno v období květen – září a nabídne pro
hlídku s odborným průvodcem.

Muzeum vybudoval selský rod Netopilů, Josef a jeho tři synové, 
s podporou prostředků z Evropské unie. Jejich zemědělský podnik 
hospodaří v katastrech obcí Žalkovice, Pravčice, Stará Ves a Horní 
Moštěnice a zemědělskou techniku sbírají již roky. Milionovou dota

ci na vznik muzea získali v rámci projek
tu „Zemědělská technika našich dědů“, 
který uspěl v 7. výzvě MAS – Partnerství 
Moštěnka v Programu rozvoje venkova 
LEADER. Marie Tesařová,

MAS – Partnerství Moštěnka
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A k c e  v  r e g i o n e c h  3 5A
Středočeská ovocná stezka
propojila regiony dvou MAS
– Pošembeří a Podlipanska

V sobotu 11. května došlo na slavnostní otevření Středočeské 
ovocné stezky, jež propojuje území regionu MAS Pošembeří a Pod
lipanska a měří 72 kilometrů. Stezku se podařilo vybudovat díky 
projektu spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova. Dotace či
nila bezmála čtyři miliony korun.

Na trase je deset krytých odpočívadel s informačními panely 
o ovocnářství. Návštěvníci mohou projít dva úseky s umělecky ztvár
něnými naučnými tabulemi. Jeden u rybníka sv. Prokopa u Ždánic, dru
hý na cestě mezi obcemi Limuzy a Mrzky. Panely přibližují dětem hra
vou formou ovocnářství. Na stezce jsou pro milovníky nových techno
logií umístěny taggy, kde naleznou informace o obcích v okolí stezky.

Mapy včetně průvodců jsou zdarma k dispozici v kancelářích 
místních akčních skupin Region Pošembeří a Podlipansko, dále v in
formačních centrech a na obecních úřadech.

Zdroj: http://ovocnastezka.podlipansko.cz/

Projekt „Řeky se mění“ chce 
podpořit aktivní vodáckou 
turistiku na Sázavě a Berounce

Zvýšit bezpečnost vodácké turistiky na řekách Sázava a Beroun
ka a zpřístupnit ji široké veřejnosti je hlavním cílem projektu Řeky 
se mění. Společně ho realizují společnosti Posázaví, Lípa pro ven
kov, Královská stezka a Rakovnicko. Jejich snahou je podpořit še
trný turistický ruch, zlepšit infrastrukturu kolem řek, přispět k roz
voji aktivní turistiky i k výchově a vzdělávání návštěvníků regionu. 
Náklady na projekt jsou 3,8 milionu korun, z toho 3,4 milionu ko
run pokryje dotace z Programu rozvoje venkova.

Projekt vychází z dlouholeté spolupráce všech zainteresovaných 
subjektů. Jeho vznik iniciovaly společnosti Povodí Vltavy, státní pod
nik a Bisport. Už osm let podporují také tradiční jarní úklid řeky Sá
zavy, který organizujeme,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví Bo
hunka Zemanová. Součástí projektu bude mimo jiné zabezpečení 
jezu v SázavěČerných Budách, rozmístění informačních panelů po
dél řeky nebo vydání knihy Řeka Sázava v průběhu času.

Projekt našel podporu u zástupců obcí a měst ležících na bře
zích Sázavy. „Řeka Sázava si naši pozornost zaslouží. Zaplaťpán
bůh za každý projekt, který ji zlepší a zviditelní. Bude ale nutná ta
ky osvěta, aby lidi, kteří sem přijíždějí, se k řece chovali líp,“ řekl 
Jan Herbst z Obecního úřadu Senohraby. Připomněl, že na pozem
cích obce leží lokality Plovárna a Baštírna, které patří k nejkrásněj
ším koutům na řece Sázavě. O Plovárnu už dlouhou dobu pečuje 
občanské sdružení, které ji udržuje a zajišťuje také jeden z mála 
přívozů na Sázavě. Obec jeho činnost finančně podporuje. S po
mocí jejích příspěvků a dotací se vybudovalo u řeky nové sociální 
zařízení a atrakce pro děti. Byly tu vyznačeny vycházkové trasy, kte
ré turisty zavedou třeba na hrad Zlenice přezdívaný Hláska. „Obec 
má zájem, aby se sem lidé rádi vraceli,“ dodal Herbst.

Projektová manažerka společnosti Lípa pro venkov Vanda Ku
bínová očekává, že se díky projektu hlavně zlepší infrastruktura na 
řece Sázavě. „Chceme zrekonstruovat samoobslužný přívoz v ob
ci Vlastějovice a opravit k němu přístupovou cestu. Budeme také 
zabezpečovat jezy v Budčicích, Březině a Horce II. Plánujeme opra
vit loděnici a přístup k řece v areálu TJ Jiskra Zruč a na třech mís
tech vybudujeme odpočinková místa,“ popsala Vanda Kubínová.

Nové informativní cedule a rozcestníky se objeví kolem řeky 
i v úseku od Havlíčkova Brodu do Chřenovic. „Označíme také ne
bezpečné jezy a vytvoříme odpočinková místa s přístavními kolíky 
pro lodě,“ řekla Karolína Ortová ze společnosti Královská stezka.

Společnost Rakovnicko o.p.s. vytvoří v rámci projektu soubor 
informačních zařízení a bezpečnostních prvků u jezu na Berounce 
v Roztokách, který je nesjízdný a životu nebez
pečný. Nakoupí vodácké vybavení pro zajištění 
okamžité vodní záchrany na řece i vodácký výcvik, 
uspořádá vodácký kurz a vydá Vodáckého prů
vodce a publikaci Na staré řece.

Jaroslava Tůmová, tumova@posazavi.com

Podlipansko sází stromy. Na závěr 
akce jarní vycházka do nových alejí

Výsadbou 555 stromů a první jarní vycházkou završily obce 
z Podlipanska projekt Podlipansko sází stromy II. Ke slavnostnímu 
ukončení došlo v pátek 24. května v Nebovidech u Kolína.

Projekt se uskutečnil díky grantovému programu TPCA Partnerství 
pro Kolínsko, který podporuje rozvoj regionu, v němž působí. MAS 
Podlipansko získala podporu z tohoto programu ve výši 220 tisíc ko
run, do projektu zapojilo 13 obcí ze svého území. Obce poté vysáze
ly 555 stromů, přičemž 379 bylo ovocných stromů starých odrůd. 

Na projektu spolupracovaly místní samosprávy, občanská sdru
žení, dobrovolníci a další zájmové spolky. Výsadby se pořídily 
z grantu a díky finanční spoluúčasti obcí, sázení započalo v říjnu 
a listopadu roku 2012. „První jarní vycházka“ do nově vysázených 
alejí byla spojena s odbornou přednáškou arboristy na téma péče 
o stromy v krajině. Kateřina Hejduková
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Ve zrekonstruovaném 
podstávkovém domě v Lipové 
najdou turisté informační centrum

V obci Lipová na Šluknovsku se podařilo 
zrekonstruovat tradiční podstávkový dům, 
v němž vznikne informační centrum. Stalo se 
tak díky Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, která 
získala na obnovu a využití domu dotaci z Evropské unie. 

Dům s číslem popisným 424 se nachází v obci na náměstí. Díky 
dotačnímu programu se prohloubí přeshraniční spolupráce mezi 
Českou republikou a Svobodným státem Sasko, která je vedle za
chování podstávkových domů, hlavní prioritou tohoto programu.

Podstávkové domy jsou na Šluknovsku a Českolipsku tradiční
mi stavbami. Dochovaly se také v Polsku a Německu. V němec
ké Žitavě má dokonce pobočku sekretariát Krajiny podstávkových 
domů, jenž tyto domy eviduje. V sobotu 26. května se konal již de
vátý ročník Dne otevřeného podstávkového domu, kdy vlastníci 
těchto objektů umožní nahlédnout zájemcům zblízka do svých 
obydlí. Akci provází program přednášek, aktivity pro děti a prezen
tace řemeslníků. Dana Dudková, MAS Šluknovsko

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

Špičková vědecká
centra univerzity
pomohou firmám
s inovacemi 

Univerzita Palackého bude pomáhat 
s inovací výrobků malým a středně velkým 
firmám, které uspěly s žádostí o dotaci for
mou inovačního voucheru Olomouckého 
kraje. Do propojení vědy a výzkumu s praxí 
se zapojí i Centrum regionu Haná pro bio
technologický a zemědělský výzkum a Re
gionální centrum pokročilých technologií 
a materiálů (RCPTM).

Spolupráci s Centrem regionu Haná na
váže například společnost Úsovsko, Trisol ne
bo Chemap Agro. „Inovace se budou týkat 
mimo jiné vlivu použití růstových stimuláto
rů na vybrané zemědělské plodiny, ověřová
ní účinků výživy mikroprvky u obilnin a roz
pracování metody extrakce malých peptidů 
z obilek ječmene. Podnikatelské subjekty bu
dou moci využít rozsáhlé knowhow široké
ho spektra vědeckých pracovníků centra, je
jich zkušeností a špičkového přístrojového 
vybavení,“ uvedl Libor Hájek z Centra regio
nu Haná.

Díky inovačním voucherům naváže spo
lupráci se čtyřmi  komerčními subjekty i Re
gionální centrum pokročilých technologií 
a materiálů. Zaměří se na nanomateriálový 
výzkum a nové technologie. „Konkrétně se 
výzkumné úkoly orientují na obalové mate
riály, nové technologie řízení s využitím mo
derních výpočetních metod či technologie 
monitoringu kontaminovaných vod. V rám
ci spolupráce s komerčními subjekty půjde, 
stejně jako u CRHANÁ, zejména o využití 
unikátního přístrojového vybavení RCPTM 
a zapojení špičkových vědeckých pracovní
ků,“ uvedl Pavel Tuček z RCPTM.

Firmy mohou na spolupráci s vědeckými 
pracovišti v oblasti inovací čerpat až 149 tisíc 

DNY LIDÍ 
DOBRÉ VŮLE

4. – 5. ČERVENCE  2013

Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD 2013

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:PARTNEŘI:

Pátek 5. července
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2013
Mše svaté v bazilice:
6.00 • 7.00
8.00 | Celebrují novokněží České republiky

8.15 | Předprogram na nádvoří před bazilikou
• Modlitba růžence • Pěvecké vystoupení • Vyslání 
mladých misionářů

10.30 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ
Hlavní celebrant - papežský legát: Kardinál Josip Bozanić, 
arcibiskup záhřebský

Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové.

Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí
a Českým rozhlasem Praha.

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.

Doporučené organizační pokyny pro poutníky:
Doporučujeme poutníkům cestovat poutními autobusy. Doprava 
poutními autobusy je možná až na Velehrad. Podrobné informace 
ohledně kyvadlové dopravy z odstavných parkovišť pro osobní 
automobily budou zveřejněny na www.velehrad.eu.

Neděle 7. července
MALÁ POUŤ
Mše svaté v bazilice: 7.30 • 10.00 • 15.00

14.00 | Přednáška Mgr. Petra Hudce na téma Svátost jednoty: historie slavení 
slovanské liturgie na Velehradě - Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ

16.30 | Velehradský filmový seminář duchovního filmu provází doc. PhDr. 
Vladimír Suchánek, PhD - Pramen panny Ingmar Bergman (Švédsko 1960) 
- Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ

Více info: www.farnostvelehrad.cz • www.velehradinfo.cz

Čtvrtek 4. července
7.00 | Mše svatá

od 10.00 | Program a soutěže pro rodiny s dětmi:
• hry a soutěže pro děti i rodiče • dětská představení • 
ekologické aktivity v Archeoskanzenu Modrá • vernisáže 
• prezentace charitativních organizací, hnutí a komunit 
• výstava vítězných obrázků VIII. ročníku dětské výtvarné 
soutěže „Cestou dvou bratří“ • fotografické soutěže pro malé 
i velké • cestovatelská soutěž • interaktivní workshopy 
• Ruční přepisování Bible • Velehrad dětem • Soutěž 
ve fotbalových dovednostech a mnoho a mnoho dalšího.
Více informací na: www.velehrad.eu

16.00 | Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky 
(bazilika)

19.30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Záštitu převzali: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

Evangelizační, kulturní a charitativní projekt
Účinkující: Jiří Pavlica a Hradišťan, Filharmonie 
Bohuslava Martinu Zlín a další

20.00 | Přímý přenos Českou televizí a Českým rozhlasem 
1 – Radiožurnálem

21.00 – 23.00 | Adorace v bazilice – vedena hnutími 
a komunitami s přímluvnými modlitbami. Příležitost
k osobním rozhovorům.

23.00 | Mše svatá (bazilika)
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Slavnostní odhalení sousoší sv. Cyrila a Metoděje 
v Brně na Petrově 

K oslavám jubilejního roku 1150. výročí příchodu sv. 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se připojuje také 
moravská metropole. Ve čtvrtek 6. června v 10 hodin 
bude u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově 
slavnostně odhaleno sousoší svatých Cyrila a Metodě
je autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka.

noc S věrozvěSTy
Archeologická lokalita Sadská výšina v Uherském Hradišti je v odborné literatuře spojo

vána s místem působení arcibiskupa Metoděje, výukou jeho žáků a také s místem jeho po
hřbu. V rámci cyrilometodějských oslav v roce 2013 bude uspořádána poprvé přímo v lo
kalitě s její specifickou atmosférou výjimečná kulturní událost. V pátek 14. června se koná 
slavnostní komponovaný večer Noc s věrozvěsty, který se skládá z multimediální animo
vané velkoplošné projekce, koncertu cimbálové muziky Hradišťan, vystoupení členů sdru
žení Velkomoravané a prezentací lokality archeology Miroslavem Vaškových, Luďkem Ga
luškou a  Tomášem Chrástkem. Multimediální projekce bude zhotovena moderní počíta
čovou technikou s vizuálními animovanými efekty. Program se koná za každého počasí.

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 7A
korun na nákup výzkumných služeb v hod
notě až 200 tisíc korun.

Olomoucký kraj, statutární město Olo
mouc a Regionální rada ROP Střední Mora
va podpořili v prvním kole celkem 44 ino
vačních projektů. Seznam úspěšných žada
telů schválili v dubnu krajští radní. Jedná se 
o malé či střední podnikatele, kteří chtějí 
vytvořit nový či inovovaný produkt a zvýšit 
tak svoji konkurenceschopnost na trhu. Fir
my mohou díky voucherům platit za spolu
práci s vědeckovýzkumnými institucemi. 
Celková podpora dosáhne 6,1 milionu ko
run, na financování se podílí Regionální ra
da ROP Střední Morava, Olomoucký kraj 
a město Olomouc. 

Nejpozději letos v červnu by měla být vy
hlášena druhá výzva projektu. Obě vědecká 
centra jsou připravena na další spolupráci. 

Martina Šaradínová

Dny lidí dobré vůle 
2013 budou ve znamení 
slovanských věrozvěstů

Čtrnáctý ročník Dne slovanských věro
zvěstů Cyrila a Metoděje bude výjimečný, 
protože na Velehradě vyvrcholí oslavy 1150. 
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Vel
kou Moravu. A podle toho bude vypadat 
i letošní program Dnů lidí dobré vůle 4. a 5. 
července 2013.

Organizátoři Velehradu dětem s podtitu
lem „S Cyrilem a Metodějem vážně ne-
vážně“ slibují vystoupení skupiny Vere Gra
tis, pohádku v podání Divadla Tramtárie ne
bo cyrilometodějskou soutěž. Velehradský 
rukopis se rozroste o další strany při Ručním 
přepisování Bible, mladí fotbalisté si zakopa
jí pod vedením Antonína Panenky v soutěži 
ve fotbalových dovednostech, milovníci stol
ního tenisu si budou moci „zapinkat“ a zá
jemci o fotografování nepohrdnou fotogra
fickým workshopem. Autorky časopisu IN! 
už nyní vymýšlí zajímavé hry do Klubu des
kových her, připravují interaktivní workshop 
a kosmetickou poradnu. Výstava papež
ských misijních děl bude obohacená napří
klad o misijní jarmark a štrúdlování, děti si 
zase zahrají misijní hry a soutěže. Setkáním 
vozíčkářů provede herec Filip Tomsa a zahra
je Cimbálová muzika Pentla. 

V rámci výstav ve Stojanově gymnáziu 
bude zpřístupněna netradiční výstava „Nitě-
ná krása“, kterou ocení především milovní
ci krajky a folkloru. K vidění budou výtvarná 
díla zhotovená technikou šité krajky v oblas
ti liturgie, přírody a folkloru. V prezentaci Vě
zeňské duchovenské péče se představí obra
zy a díla vytvořená vězni v českých věznicích. 
Téma, které bylo pro tuto příležitost zvoleno, 
odráží i význam události letošního výročí pří
chodu slovanských věrozvěstů na Moravu – 
Jít cestou naděje. Právě NADĚJE je tím nos
ným motivem nejen života vězňů, ale i kaž
dého člověka. 
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 Pozvánka  

na mezinárodní konferenci Olomouckého kraje 

v rámci projektu CesR 

« Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost» 

 
Datum: 11. 6. 2013 
Místo: kongresový sál Hotelu Flora, Olomouc Krapkova 34 
 
Program: 
 9:00 –  9:30  Registrace účastníků 

 9:30 –  9:45  Přivítání účastníků zástupci Olomouckého kraje 

 Ing. Michal Symerský – 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje 

 9:45 – 10:10 Cíle a aktivity projektů CesR  

 Thomas Ducloutrier – Výbor pro rozvoj turistiky v Auvergne 

10:10 – 10:30 Venkov a jeho rozvoj z pohledu Olomouckého kraje 

 Ing. Marta Novotná – oddělení regionálního rozvoje KUOK 

10:30 – 11:00 MMR - Budoucnost cestovního ruchu na venkově 

 Ing. Rostislav Hošek, odbor cestovního ruchu, MMR 

11:00 – 11:30 Přestávka na občerstvení  

11:30 – 12:00 MZe – Rozvoj venkov 

 Ing. Lucie Krumpholcová – řídící orgán PRV 

12:00 – 12:30  Meziregionalní spolupráce po roce 2013 

 Mgr. Pavel Lukeš - odbor evropské územní spolupráce 

12:30 – 13:30  Oběd 

13:30 – 14:00  Podpora místní produkce – regionální značky 

 PhDr. Kateřina Čadilová – Asociace regionálních značek 

14:00 – 14:30  Sociální inovace – zaměstnanecká družstva 

 Ing. Ivo Škrabal - BEC - Business and Employment Co-operative 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Hošek, manažer projektu CesR, tel.: 
777 952 988, e-mail: k.hosek@kr-olomoucky.cz 
Na konferenci se můžete přihlásit e-mailem nebo telefonicky u kontaktní 
osoby a to v termínu do 8. 6. 2013. Uveďte, prosím, jméno a organizaci.  
 

Cyrilometodějský program zpestří promí
tání historického dokudramatu Cyril a Me
toděj – Apoštolové Slovanů v Archeoskan
zenu v Modré.

Nedílnou součástí Dnů lidí dobré vůle je 
slavnostní koncert Večer lidí dobré vůle. 
Ten začne v 19.30 hodin na pódiu před ba
zilikou a během něj budou představeny tři 
charitativní projekty a možnosti přispění 
formou DMS VELEHRAD. Vystoupí Jiří Pavli
ca s Hradišťanem, Filharmonie Bohuslava 
Martinů Zlín a další. Výtěžek bude rovným dílem rozdělen mezi 
předem vybrané projekty. Koncert v přímém přenose odvysílá Čes
ká televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál.

Vzhledem k významnému jubileu roku 2013, kterým příchod Cy-
rila a Metoděje bezesporu je, bude i program Dnů lidí dobré vůle te-
maticky sjednocen a spojen s oběma věrozvěsty, kteří výrazně ovliv-
nili naše dějiny. Sledujte program Dnů lidí dobré vůle – Velehrad 
2013, je aktuálně doplňován na www.velehrad.eu/ dny-lidi-dobre-
-vule/,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník projektu Dny lidí dobré vůle. 

konFerence 
V květnu a červnu proběhnou v rámci cyrilometodějských oslav 

dvě na sebe navazující konference, jejichž cílem bude přiblížit ži
vot sv. Cyrila a Metoděje a jejich přínos pro dnešní společnost. Sou
částí konferencí budou také přednášky pro veřejnost a vydání dvou 
sborníků, českého a dvojjazyčného. Každá z konferencí se zaměří 
na jiné období:

Cyrilometodějská misie a Evropa – 1150 let od příchodu 
soluňských bratří na Velkou Moravu

První konference se uskutečnila 13. – 17. května na Velehradě. 
Zaměřila se na období mezi 9. a 18. stoletím a přednášející do 

hloubky objasní cyrilometodějské misie a tradice, státní i duchov
ní. Přednášky vedli významní odborníci na danou problematiku 
z Akademie věd ČR, Archeologického ústavu Moravského zemské
ho muzea v Brně a Historického ústavu Filozofické fakulty Masa
rykovy univerzity v Brně. Kromě Velehradu byl plánovaný i výjezd 
do Mikulčic, obce, v jejímž blízkém okolí stávalo v 9. století jedno 
z nejvýznamnějších středisek velkomoravského státu.

Cyrilometodějská tradice v dějinách: 
Období rozkvětu i snah umlčení

Od 3. do 7. června naváže na cyrilometodějské téma druhá 
konference, tentokrát o období od 19. do 20. století. Přednášející 
pohovoří o možnostech oživení cyrilometodějského kultu a jeho 
vlivu na utváření středoevropského rámce. Odborníci v dané ob
lasti vysvětlí význam sv. Cyrila a Metoděje z hlediska dialogu mezi 
Východem a Západem, zohlední přitom rozvoj teologického bádá
ní a odpor proti nacistické a komunistické totalitě a sepětí s uni
verzálním rozměrem církve. Kristina Vavríková,

mediální skupina široké komise
k přípravě cyrilometodějského jubilea Velehrad 2013;

Tel.: +420 724 02 99 02; E-mail: tisk@velehrad.eu
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/
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•  vzdělávací infrastruktura v podobě vybavení škol technického 
a přírodovědného charakteru;

•  udržitelná a ekologická městská doprava;
•  sociální integrace;
•  infrastruktura předškolního zařízení – mateřské školky 

(pouze ROP Střední Čechy);
•  doplňkové silnice II. a III. třídy v návaznosti na konkurenceschop

nost regionu.
Než však k reálnému přesunu prostředků v rámci operačních 

programů dojde, je nutné projít procesem revize dotčených ope
račních programů, kterou musí na závěr schválit i Evropská komi
se. Jedná se o poměrně časově náročný proces. Nejprve musí do
jít ke schválení revize programu na monitorovacím výboru a ná
sledně musí být žádost o revizi předložena Evropské komisi ke 
schválení. MMR počítá s tím, že by Evropská komise měla tyto re
vize schválit do konce tohoto roku. Tomáš Lysák, SMO

Přesuny v operačních programech:

Zdrojový program
Návrh částky 
k realokaci
(podíl EU)

Příjmový program
Návrh částky 
k realokaci 
(podíl EU)

ROP�Severozápad
OP�Technická�pomoc

3,1�mld.�Kč
(ERDF)
0,5�mld.�Kč
(ERDF)

ROP�Jihovýchod
ROP�Střední�Morava
ROP�Moravskoslezsko
ROP�Jihozápad
ROP�Severovýchod*
ROP�Střední�Čechy
OP�Praha�Konkuren-
ceschopnost

0,6�mld.�Kč
0,6�mld.�Kč
0,8�mld.�Kč
0,5�mld.�Kč
0,6�mld.�Kč
0,5�mld.�Kč
dle�pro�rata
(ERDF)

OP�Životní�prostředí 3,7�mld.�Kč
(FS)

OP�Doprava 3,7�mld.�Kč
(FS)

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordina-
ci, Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů (2013)

Vláda schválila přesun 7 miliard 
z rizikových operačních programů

Vláda na svém zasedání 22. května schválila přesun prostředků 
z rizikových operačních programů. Ministerstvo pro místní rozvoj 
na začátku letošního roku podrobilo operační programy hodnoce
ní, ze kterého vyšlo deset rizikových operačních programů. Tři z 
nich byly vybrány k přesunu prostředků do úspěšnějších programů. 
Jde celkově o částku kolem 7 miliard korun, kterým v současné do
bě hrozilo, že nebudou vyčerpány.

Materiál MMR navrhuje pro jednotlivé rizikové operační progra
my nápravná opatření a návrhy dalšího postupu. U nejvíce riziko
vých programů je navrhnuta realokace prostředků – jedná se o ROP 
Severozápad, OP Technická pomoc a OP Životní prostředí. Z OP 
Technická pomoc a ROP Severozápad by se prostředky měly přesu
nout ve prospěch šesti úspěšnějších regionálních operačních pro
gramů a podpořit tak regionální rozvoj. Z OP Životní prostředí je na
vrženo přesunutí prostředků do OP Doprava z důvodu dodržení po
měru mezi jednotlivými cíli politiky soudržnosti – peníze by měly být 
použity na stavbu pražského metra.

Materiál předjímá i oblasti, které by měly být v jednotlivých re
gionech podpořeny. Po dlouhém volání Svazu měst a obcí (SMO) 
o posílení kapacit předškolního vzdělávání ve středních Čechách 
budou podpořeny mateřské školky v tomto silně suburbanizova
ném území, kde jsou neustálé problémy s dostatečnými kapacita
mi. U jednotlivých regionů jsou v materiálu popsány i stupně dů
ležitosti a intenzity potřeby daných oblastí možné podpory. O kon
krétním zacílení prostředků v daném regionu by měl rozhodnout 
monitorovací výbor.

Navrhované oblasti pro podporu v rámci jednotlivých operačních 
programů:

D o t a č n í  p r o g r a m y  3 9D
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D o t a č n í  p r o g r a m y  4 0D
Podporu 28 milionů na získávání 
dovedností a animaci 
území získá 57 MAS

Státní zemědělský intervenční fond 17. května schválil žádosti 
o dotaci pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a pro
vádění v rámci 18. kola PRV. Dotaci 28 milionů korun získalo 57 
nepodpořených MAS, pouze dvě na podporu nedosáhly a jedna 
MAS byla vyřazena v rámci administrativní kontroly.

Přehled schválených Žádostí o dotaci III.4.1.

Region�SZIF Počet�schválených�žádostí Finanční�požadavek
Brno 14 6�697�744
České�Budějovice 6 2�994�200
Hradec�Králové 9 4�399�100
Olomouc 8 3�980�400
Opava 4 1�998�600
Praha 10 4�924�360
Ústí�nad�Labem 6 2�888�120
Celkem 57 27�882�524

Podpora Mas v opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

b. MAS Název�projektu Obyv. Dotace
1. 90 SERVISO,�o.p.s. Příprava�podkladů�pro�ISÚ�a�analýza�současného�stavu�území�a�partnerství�v�SERVISO,�o.p.s. 76�594 500�000
2. 90 MAS�Turnovsko Získávání�dovedností 34�303 492�000
3. 90 MAS�MOST�Vysočiny,�o.p.s. Venkov�pro�Vysočinu�–�získávání�dovedností 26�986 500�000
4. 85 MAS�Zubří�země,�o.p.s. Osvojování�schopností�MAS�Zubří�země�o.p.s. 40�152 500�000
5. 80 Místní�akční�skupina�Dolní�Morava Získávání�dovedností,�animace�a�provádění�na�Dolní�Moravě 39�660 477�140
6. 80 Místní�akční�skupina�ŠIPKA Získání�dovedností�k�sestavení�ISÚ�MAS�Šipka 23�532 500�000
7. 80 MAS�Českomoravské�pomezí�o.p.s. Osvojování�schopností�MAS�Českomoravské�pomezí�o.p.s. 20�290 500�000
8. 75 MAS�Radbuza,�o.s. Získávání�dovedností�sdružením�MAS�Radbuza 43�453 500�000
9. 75 Místní�akční�skupina�Mezilesí Získáním�znalostí�k�aktivnímu�partnerství 25�231 500�000

10. 75 VODŇANSKÁ�RYBA Venkov�–�náš�domov 22�064 500�000
11. 75 Místní�akční�skupina�Hříběcí�hory,�o.s. Získávání�dovedností�pro�zlepšení�činnosti�Místní�akční�skupiny�Hříběcí�hory 21�894 500�000
12. 75 OSLAVKA�o.p.s. Získávání�dovedností�a�zkušeností�MAS�Oslavka,�o.p.s. 16�024 499�990
13. 70 Místní�akční�skupina�Brána�Brněnska,�o.s. Získání�dovedností�pro�MAS�Brána�Brněnska 77�233 500�000
14. 70 Místní�akční�skupina�Severní�Chřiby�a�Pomoraví,�o.s. Aktivní�místní�partnerství�MAS�Severní�Chřiby�a�Pomoraví 40�251 496�400
15. 70 Místní�akční�skupina�Podřipsko Místní�partnerství�na�Podřipsku 34�581 500�000
16. 70 Zálabí,�místní�akční�skupina Zálabí�táhne�za�jeden�provaz 19�651 500�000
17. 70 Občané�pro�rozvoj�venkova Rozvíjíme�MAS�OPRV 15�855 500�000
18. 65 O.S.�MAS�Za�humnama Co�se�děje�Za�humnama? 52�192 499�400
19. 65 MAS�Hustopečsko,�o.�s. Poznejme�své�území 36�855 500�000
20. 65 Občanské�sdružení�„Místní�akční�skupiny�Krušné�hory�západ“ Rozvoj�venkova�v�regionu�Krušné�hory�západ�–�osvojování�schopností 36�668 400�000
21. 65 Rozvoj�Tanvaldska Rozvoj�Tanvaldska 25�570 407�100
22. 65 MAS�CÍNOVECKO�o.p.s. Města�a�obce�severního�Krušnohoří�spolu�s�místními�podnikateli�táhnou�za�jeden�provaz. 19�498 490�000
23. 65 LEADER�–�Loucko Nejen�bydlet,�ale�pracovat�a�žít 11�670 325�000
24. 65 MAS�BRÁNA�PÍSECKA Společně�pro�venkov 10�664 494�200
25. 60 MAS�Region�Kunětické�hory,�o.s. Zkvalitnění�stávajícího�systému�činnosti�MAS�Region�Kunětické�hory 19�076 500�000
26. 60 MAS�Mohelnicko,�o.s. Zlepšeme�se!�–�Zkvalitnění�dovedností�MAS�Mohelnicka�prostřednictvím�koncepčního�řízení�rozvoje 18�714 500�000
27. 60 Společnost�pro�rozvoj�Humpolecka,�o.s. Humpolecko�–�věc�nás�všech! 17�331 499�800
28. 60 PODBRDSKO,�občanské�sdružení Podpora�území�Podbrdska 15�463 500�000
29. 60 Místní�akční�skupina�Bojkovska Osvojujeme�se�na�Bojkovsku 12�770 500�000
30. 60 Brdy�–�Vltava�o.p.s. Osvojování�dovedností�v�regionu�Brdy�–�Vltava 12�161 500�000
31. 55 Místní�akční�skupina�Podbrněnsko,�občanské�sdružení MAS�Podbrněnsko�o.s.�–�získávání�dovedností,�animace�a�provádění�pro�nově�vzniklou�MAS 37�193 476�700
32. 55 MAS�Nad�Prahou�o.p.s. Pro�rozvoj�Nad�Prahou 33�227 496�280
33. 55 Místní�akční�skupina�Hlinecko,�o.�s. Hlinecko�tradičně�i�nově 18�993 500�000
34. 55 Místní�akční�skupina�Střední�Povltaví Získávání�dovedností,�animace�a�provádění�MAS�Střední�Povltaví 18�614 500�000
35. 55 Náš�region Příprava�ISÚ�Kraj�živých�vod 12�799 498�200
36. 50 Místní�akční�skupina�Stolové�hory Osvojování�zkušeností�a�příprava�podkladů�ISÚ�MAS�Stolové�hory,�o.�s. 38�885 500�000
37. 50 MAS�Jablunkovsko,�z.s.p.o. Jablunkovsko�–�místo�pro�spokojený�život 34�539 500�000
38. 50 MAS�Naděje�o.p.s. Rozvoj�venkova�2014–2020�na�území�MAS�Naděje�o.p.s. 23�082 499�920
39. 45 MAS�Chrudimsko,�o.s. MAS�Chrudimsko�–�příležitost�pro�každého 30�642 500�000
40. 45 MAS�Skutečsko,�Košumbersko�a�Chrastecko,�o.s. MAS�Skutečsko,�Košumbersko�a�Chrastecko,�o.s.�–�aktivní�místní�partnerství�pro�rozvoj�regionu 21�247 500�000
41. 45 Místní�akční�skupina�Brána�Vysočiny�o.s. Místní�akční�skupina�rozvíjí�venkov 13�396 500�000
42. 40 MAS�Lašsko Lašský�rozjezd 85�938 498�600
43. 40 Místní�akční�skupina�Bohumínsko�–�z.s.p.o. Příprava�ISÚ�MAS�Bohumínsko 51�797 500�000
44. 40 Místní�akční�skupina�Česká�Kanada�o.p.s. Pro�lepší�život�na�venkově 48�889 500�000
45. 40 MAS�–�Střední�Polabí,�o.s. Získávání�dovedností�–�MAS�Střední�Polabí 34�065 489�680
46. 40 MAS�Dolnobřežansko�o.p.s. Tady�jsme�doma 21�655 495�200
47. 40 MAS�Jižní�Haná�o.p.s. Kolem�Jižní�Hané 19�015 484�000
48. 40 Občanské�sdružení�MAS�Střední�Vsetínsko Střední�Vsetínsko�kráčí�správným�směrem 11�037 500�000
49. 40 Místní�akční�skupina�Mezi�Hrady I�na�venkově�chceme�dobře�žít 10�678 500�000
50. 40 Místní�akční�skupina�Mladoboleslavský�venkov,�o.�s. Mladoboleslavský�venkov�pro�lidi 10�449 498�200
51. 35 MAS�Slezská�brána,�z.s.p.o. Strategie�MAS�Slezské�brány 24�567 500�000
52. 35 MAS�Vincenze�Priessnitze�pro�Jesenicko,�o.p.s. Tvorba�aktivního�partnerství�na�Jesenicku 19�858 500�000
53. 35 MAS�Polabí,�o.p.s. Úrodné�Polabí�v�srdcích�obyvatel�venkova 12�879 445�000
54. 30 Místní�akční�skupina�Vinařská Víno�bez�hranic 17�738 458�000
55. 25 Místní�akční�skupina�Lanškrounsko MAS�Lanškrounsko�–�získávání�dovedností 18�205 500�000
56. 25 MAS�Lužnicko�o.p.s. Získávání�dovedností�MAS�Lužnicko 15�471 500�000
57. 25 MAS�Bohdanečsko,�o.s. Rozvoj�MAS�Bohdanečsko 10�324 500�000
Nepodpořeno

20 MAS�Královédvorsko,�o.�s. MAS�Královédvorsko,�o.s.�–�nové�příležitosti�našemu�regionu 20�292 360�000
20 Místní�akční�skupina�Staroměstsko MASka�Staroměstsko�v�srdci�Slovácka 13�010 499�850
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lem (5 žádostí) nebo přes datovou schránku (86 žádostí). Vydává
ní rozhodnutí o poskytnutí dotace by mělo být zahájeno v obvyk
lém termínu, tedy začátkem finančního roku Evropské unie v dru
hé polovině října 2013.

„Na základě letos podaných Jednotných žádostí rozdělíme me
zi příjemce přibližně třicet miliard korun. Konečnou částku může 
ještě ovlivnit vývoj směnných kurzů,“ řekl ministr Petr Bendl.

Řádný termín pro odevzdání žádostí začal 16. dubna a skončil 
15. května, nicméně žadatelé ještě mohou využít 25 denní lhůtu pro 
pozdní podání žádosti s jednoprocentní sankcí za každý pracovní 
den. Konečný počet žádostí se tak ještě může nepatrně změnit.

Ministerstvo zemědělství letos prostřednictvím SZIF podpoří farmá
ře a zemědělské podniky v rámci Jednotné žádosti u těchto opatření:
• Jednotná platba na plochu (SAPS)
•  Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí 

mléka
• Zvláštní podpora na tele masného typu
•  Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních po

rostech
• Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu
• Zvláštní podpora na chmel
• Oddělená platba za cukr (SSP)
• Oddělená platba za rajčata (STP)
• Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA)
• Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě
• Agroenvironmentální opatření (AEO) Zdroj: MZe

Soutěž Era Starosta roku už popáté 
nabízí čtvrt milionu malým obcím 

Obyvatelé malých obcí do 2000 obyvatel mohou do 12. července 
nominovat své starosty do pátého ročníku soutěže Era Starosta roku. 
Opět se hraje o 250 000 korun do obecního rozpočtu i tradiční Rych
tářské právo, symbol dobrého vedení obce. Předchozí ročníky ukáza
ly, že nejvíce si práce svých starostů váží v Moravskoslezském kraji.

„V České republice je téměř 5600 malých obcí do dvou tisíc 
obyvatel a jejich residenti mají znovu šanci nominovat své staros-
ty, kteří se dle jejich soudu velkou měrou zasloužili o rozvoj spra-
vované obce. Vítězná obec přitom získá do rozpočtu čtvrt milionu, 
což pro takto velké obce není zanedbatelná částka. Vloni ji vyhrá-
la Vlasta Mokrá z Násedlovic na Hodonínsku,“ říká manažerka spo
lečenské odpovědnosti Ery a Poštovní spořitelny Jitka Švejcarová.

Dosavadní ročníky přitom ukázaly, jak jsou aktivní lidé v různých 
krajích a jak je pro ně správa obcí důležitá. „Za předchozí čtyři roč-
níky jsme obdrželi celkem 818 přihlášek, tradičně nejvíce jich přichá-
zí ze Středočeského kraje. Ovšem vezmeme-li v úvahu počet malých 
obcí v daném kraji, tak je nejaktivnější Moravskoslezský kraj, kde si 
obyvatelé svých starostů dlouhodobě velice váží,“ dodává Renáta 
Vondráková, projektová manažerka Nadace VIA. Posun lze sledovat 
také v Ústeckém kraji – v prvním roce soutěže pouhá 3,3 % obcí do 
2000 obyvatel nominovala své starosty. V roce 2010 to bylo rekord
ních 6 %, o rok později stabilních 4,3 % a loňských 4,6 % bylo do
konce druhým nejvyšším ukazatelem spokojenosti s prací starostů.

Starostka, nebo starosta?
Údaje Fóra 50% říkají, že z 6 249 měst a obcí v České re

publice je 1 117 vedeno ženami – starostek je tedy 18 %. Zá
roveň je třeba upozornit na fakt, že zde existuje nepřímá úmě
ra: čím větší obec či město (větší rozpočet, větší moc apod.), tím 
méně jsou ve vedení zastoupeny ženy.

Jak nominovat?
Nominaci musí podepsat nejméně 20 lidí trvale nebo přechod

ně žijících v dané obci. Kromě základních údajů o obci (jméno, ve
likost) a o starostovi, je potřeba v přihlášce popsat, jak se po dobu 

MZe rozdělí v 19. kole PRV 
miliardu korun na potravinářské 
provozy a investice do lesů

Ministerstvo zemědělství schválilo pravidla pro 19. kolo příjmu 
žádostí z Programu rozvoje venkova. V něm mohou zájemci žádat 
o podporu na rekonstrukci i výstavbu zemědělských a potravinář
ských provozů, na poradenské služby, na obnovu lesů po kalami
tách nebo na podporu společenských funkcí lesa. Celkem v tom
to kole dostanou žadatelé přibližně1,029 miliardy korun. „Koneč
ná částka bude ještě upravená podle aktuálního kurzového 
přepočtu a zvýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích 
kolech,“ uvedl ministr zemědělství Petr Bendl.

Veškeré dotace budou zájemcům proplaceny do konce roku 
2015. Nově se bude podpora vztahovat i na pořízení nákladních 
aut s chladící nebo mrazící jednotkou pro převoz potravin.

Zemědělci, potravináři a lesní hospodáři, kteří chtějí v 19. kole 
získat dotace na rekonstrukci i výstavbu zemědělských a potravi
nářských provozů, mohou podat žádost od 19. června do 2. čer
vence. Podpora je také určena těm, kteří budují turistické stezky 
v lesích nebo pořádají poradenské služby zvyšující konkurence
schopnost lesních a zemědělských hospodářů.

„Nově budou moci získat podporu v 19. kole příjmu žádostí 
z Programu rozvoje venkova i žadatelé, kteří působí na území hlav
ního města Prahy. Ti dosud na dotace, které přidávají hodnotu ze
mědělským a potravinářským produktům, nárok neměli. Také bu
dou nově preferováni ti, kteří získali ocenění Regionální potravi
na,“ dodal Bendl. Zdroj: MZe, SZIF

Příjem žádostí v 19. kole PRV:

Opatření Alokace
I.1.3.1�Přidávání�hodnoty�zemědělským�a�potravinářským�
produktům

419�mil.�Kč

I.3.4�Využívání�poradenských�služeb 150�mil.�Kč
II.2.4�Obnova�lesního�potenciálu�po�kalamitách�a�podpora�
společenských�funkcí�lesů

460�mil.�Kč

IV.1.2�Realizace�místní�rozvojové�strategie Stanovují�MAS
IV.2.1�Realizace�projektů�spolupráce 51�mil.�Kč

Zemědělci letos podali rekordní 
počet Jednotných žádostí 
o dotace elektronicky 

Zemědělci letos podali rekordní počet Jednotných žádostí o do
tace. Na SZIF jich dosud přišlo 28 791, zatímco v loňském roce to 
bylo celkem 27 830. Letos naprostá většina zemědělců podala žá
dost elektronicky s pomocí pracovníků regionálních odborů SZIF. 
Žadatelé tak využili jednoduší způsob zaslání žádosti, který začal 
letos nově fungovat.

Elektronické podání Jednotných žádostí vítězí. Pohodlný a jed
noduchý způsob, který umožňuje poslat žádost prostřednictvím on
line aplikace Portál farmáře za pomoci pracovníků regionálních od
borů SZIF (bývalé Agentury pro zemědělství a venkov) letos využilo 
přibližně 80 % (23 330 žádostí) žadatelů. Loni to bylo pouhé 1 % 
(375 žádostí) z celkového počtu žádostí.

„Elektronické podání jsme maximálně zjednodušili. Od letošní
ho roku ho mohli přes aplikaci Portál farmáře zaslat žadatelé i bez 
zaručeného elektronického podpisu. Stačilo, když k elektronicky vy
plněné žádosti zaslali potvrzení o podání, anebo ho jednoduše pří
mo podepsali na místním pracovišti SZIF. Jak je vidět, tak změnu ze
mědělská veřejnost uvítala,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Dalším způsobem, jak žádost podat, bylo přinést ji osobně na 
místně příslušné pracoviště regionálního odboru SZIF (letos bylo 
takto podáno 5 317 žádostí), poslat ji poštou (53 žádostí), emai
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starostování přihlášeného změnil život v obci a čím konkrétně k to
mu nominovaný přispěl. Podmínky nominace kandidátů do soutě
že budou vycházet z dobrých zkušeností z minulých ročníků, po
drobné informace jsou k dispozici také na internetových stránkách 
www.nadacevia.cz/starostaroku nebo www.erasvet.cz/Starostaroku.

Nominační přihlášky je možné zasílat do 12. července. Nomina
ce posoudí devítičlenná odborná porota. Do druhého kola postou
pí 30 nejlépe hodnocených přihlášek. Tito nominovaní starostové 
a starostky budou mít možnost vyplnit krátký dotazník. Porota na 
svém zasedání v druhé polovině září na základě bodového hodno
cení a dotazníku vyplněného starostou vybere pět kandidátů, kte
ří postoupí do druhého kola. 

Přehled dosavadních vítězů
2009:  Vladislava Moravčíková, starostka obce Oplany ve Středo

českém kraji
2010: Josef Zámečník, starosta obce Písečná v Pardubickém kraji
2011: Pavel Kašpárek, starosta obce Úsilné v Jihočeském kraji
2012:  Vlasta Mokrá, starostka obce Násedlovice v Jihomoravském 

kraji
Soutěž „Era Starosta roku“ pro

bíhá v rámci programu podpory 
projektů zaměřených na komunitní 
rozvoj, který vyhlašují ČSOB a Era 
ve spolupráci s Nadací VIA. 

Kontakty:
Zuzana Kalátová, tisková mluvčí Ery a Poštovní spořitelny
e-mail: zuzana.kalatova@erasvet.cz; mobil: +420 603 800 664
Markéta Hlavicová, za Nadaci VIA
e-mail: marketa.hlavicova@yaro.cz; mobil: +420 603 28 36 26

bez SLužebníHo zákona nebude Možno zaČíT
Zajímavé bylo vystoupení zástupce Úřadu vlády, Martina Tlapy, 

který upozornil na dvě důležité oblasti, které je třeba řešit: jsou jí 
daně – a sice tzv. uhlíková daň, kde zákon bude připraven, ale ne
bude aktivován a druhé velké téma, které je požadováno jako 
„conditio sine qua non“ (kondicionalita, předběžná závazná pod
mínka): služební zákon, bez jehož zavedení od roku 2014 nebu
de možné čerpání fondů EU v ČR vůbec začít. Obecně lze čekat 
směřování k více finančním stimulům a dopady na regulované pro
fese. Jaký však bude skutečný vývoj, nebylo více prezentováno.

Dále byly zdůrazněny základní strategické dokumenty, které s Do
hodou o partnerství úzce souvisejí, jedná se o Přílohu č. 5: Přehled 
dopadů jednotlivých opatření s vyznačenými prioritními opatřeními 
pro rok 2013 a Přílohu č. 6: Přehled propojení SMK (strategie mezi
národní konkurenceschopnosti), NPR (národní plán reforem), Návr
hů opatření vlády pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, pod
poru podnikání a zaměstnanosti (NOV) a cílů Evropa 2020.

Z našeho pohledu je pro venkov zcela zásadní téma přijetí slu
žebního zákona, bez něhož skutečně nemůže dojít ke startu čerpá
ní nových operačních programů. Přípravy i z pohledu vlády pokra
čují dle harmonogramů. Zástupci SMS se však i v této věci nemohou 
ubránit dojmu jakéhosi přešlapávání na místě a nerozhodnosti.

Mnoho otazníků panuje také kolem propojení budoucího PRv 
a operačních programů, vzájemné synergie a překryvy, a v praktic
ké rovině především objemy prostředků pro venkov, role MAS a vy
mezení potenciální žadatelů z řad obcí. Uvedené jednání zatím 
rozuzlení nepřineslo.

dopLňování rozpracovanÝcH operaČnícH prograMů
Co nás dále čeká v měsíci květnu? Ze strany MMR budou probí

hat další jednání a doplňování operačních programů na roky 
2014 – 2020. Zároveň ale narážíme na obtíž, že zatím nemáme po
ziční dokument EU a ani nevíme, kdy bude. V přípravě analytické 
části se vychází z Národního plánu reforem a tam se pokračuje s dů
razem na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní 
infrastruktury, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, podpora 
sociálního začleňování a boj s chudobou, a životní prostředí.

V rozpracovaných operačních programech zatím nebylo dosaže
no požadované kvality. Návrhy operačních programů vykazují vel
kou plošnost, nekonkrétnost bez vyřešeného tématu koncentrace 
na stěžejní priority a jasných výsledků. Již nyní je zřejmé, že bude 
třeba témata zúžit. K řešení je také pojetí tzv. „veřejné podpory“.

D o t a č n í  p r o g r a m y  4 2D

M o n i t o r i n g  m é d i íM
Dohoda o partnerství 2014 – 2020. 
Aktuální postřehy SMS k přípravě 
nového programovacího období

Ministerstvo pro místní rozvoj upořádalo 26. dubna třetí jedná
ní Pracovní skupiny pro přípravu Dohody o partnerství za široké 
účasti zástupců z regionů, partnerů hospodářské a sociální sféry, 
neziskového sektoru, některých ministerstev a vlády ČR. Jednání 
se tentokrát zabývalo pokračováním neformálního dialogu s Ev
ropskou komisí, aktuálním stavem přípravy Dohody o partnerství, 
harmonogramy přípravy operačních programů a územní dimenzí. 
Zástupcem na jednání za Sdružení místních samospráv byl tento
krát Petr Žůrek, předseda krajského shromáždění SMS ČR Zlínské
ho kraje a člen PS pro dotace a místní rozvoj.

Dohoda o partnerství jako klíčový dokument pro nové programo
vací období má mít asi 50 stran, přičemž jeho obsahem bude defi
nice priorit a opatření pro účinné využívání fondů ESIF za účelem do
sahování cílů strategie Evropa 2020. Dohoda o partnerství je doku
ment vypracovaný členským státem za účasti partnerů v souladu 
s přístupem založeným na víceúrovňové správě. Česká republika je 
dle informací MMR v evropském měřítku mezi pěti předními země
mi, které již pokročily v jednání, které lze charakterizovat jako stav 
vyjasňování metodické a strukturované komunikace vzorových té
mat s Evropskou komisí. Důležitým detailem tlumočeným ze strany 
MMR je skutečnost, že ani příslušná metodika ze strany EK není 
v konečné verzi připravena, což dle názoru SMS může mít negativ
ní vliv na skluz celého startu nového programovacího období.

Od května by měli rovněž začít pracovat sekretáři operačních 
programů, kteří budou řešit také hraniční témata mezi jednotli
vými operačními programy a zároveň i vnitřní soudržnosti témat 
a návaznosti na další požadované dokumenty a strategie.
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ÚzeMní diMenze Se řeŠí 
nepřeHLedně a Těžkopádně

Závěrem zaznělo téma „územní dimenze“, které intenzivně za
jímá právě venkov. Z kontextu minulých jednání, i toho, co zazně
lo při tomto setkání, se nám jeví celý problém zatím nepružně ře
šený, ohrožující obce a menší města, nepřehledný, těžkopádný a ve 
svých důsledcích vnášející nestability, nezdravou konkurenci a pří
lišnou koncentraci na detaily, které mohou být až příliš subjektivně 
posuzovány. Např. zástupce ministerstva hovořil o tom, že 65 % 
obyvatel měst vytváří 70 % HDP oproti venkovu. SMS ČR považu
je takové tvrzení za málo přesvědčivé, když není vůbec zřejmé, co 
vlastně by to mělo přinést nebo vzít obyvatelům venkova.

SMS neustále připomíná skutečnost, že venkov má v mnohém 
komplikovanější situaci (vzdálenosti, nízká ekonomická síla obyva
tel, méně vysokoškoláků, atd.) a dokonce využití finančních pro
středků z dotací i sdílené daně jasně a srozumitelně hovoří tvrdou 
řečí v neprospěch právě obcí a menších měst. Dr. Petr Žůrek

http://www.smscr.cz/aktuality.php?id=245

Zlepšete fungování státní správy, 
zní z Bruselu do Prahy. Změnit se 
má třeba i daňový systém

Evropská komise 29. května zveřejnila doporučení pro českou 
hospodářskou a fiskální politiku. Už potřetí se tak ke svému vrcho
lu blíží Evropský semestr, který tyto politiky v zemích EU koordinu
je. Co konkrétně Brusel Praze doporučuje a jak se na to dívají ně
které rezorty?

Napravit nadměrný schodek státního rozpočtu a zároveň upřed
nostnit výdaje, které podporují hospodářský růst. Provést změny 
v systému zdanění, v penzijním systému a zefektivnit veřejné služ
by zaměstnanosti. Zvýšit dostupnost zařízení péče o děti do tří let 
se zaměřením na sociální začlenění. Zajistit provádění protikorupč
ní strategie. Zlepšit systém hodnocení a financování škol. Pokračo
vat v reformě regulovaných povolání.

To jsou kroky, které Evropská komise zveřejnila jako doporuče
ní pro Českou republiku pro tento a příští rok. Doporučení přitom 
z velké míry vycházejí z toho, co Komise po Česku požadovala v ro
ce 2012. Vloni bylo doporučení šest, letos je to o jedno víc – při
byl bod týkající se regulovaných povolání.

Specifická doporučení Komise předložila i ostatním členským 
státům. Exekutiva to dělá každý rok v rámci tzv. Evropského se
mestru, který je určen ke koordinaci hospodářských a fiskálních 
politik jednotlivých zemí EU.

Při této koordinaci Evropa vychází z dokumentů, jejichž cílem je 
na jedné straně nastartovat ekonomický růst, a na straně druhé 
zajistit dodržování vyrovnané fiskální politiky. V otázce ekonomic
kého růstu je klíčovým dokumentem Strategie Evropa 2020, man
tinely fiskální odpovědnosti pak tvoří především Pakt stability a růs
tu, doplněný o tzv. šestibalíček úsporných opatření.

Vedle vlastních dokumentů, mezi které patří třeba roční analýza 
růstu, vychází Komise při přípravě doporučení také z národních pro
gramů reforem a konvergenčních programů, které členské státy 
odevzdávají každý rok v dubnu. Po zveřejnění doporučení přichází 
čas na diskuzi se členskými zeměmi a v červnu je během summitu 
schvaluje Evropská rada. Schválená doporučení budou moci být zo
hledněna například při přípravě státního rozpočtu pro rok 2014.

dLouHodobé Mezery
Komise Českou republiku chválí za to, že od roku 2009 do ro

ku 2012 se jí díky konsolidačnímu úsilí podařilo snížit celkový scho
dek státního rozpočtu o 1,4 %. Na druhé straně ale vidí mezery 
v oblastech, jako je dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, za
řízení péče o děti nebo vzdělávání.

Před Českem stojí podle Komise řada výzev. Měla by například 
zajistit hospodářský růst založený na znalostech, lépe využívat 
potenciály trhu práce a zefektivnit fungování veřejné správy. 
Hlavní problém ovšem exekutiva spatřuje ve zvyšování počtu pra
covních míst.

Rychlému a trvalému oživení hospodářství prý v České republi
ce brání opakované škrty ve veřejných investičních výdajích. Růst 
by přitom podle Komise mohla pozitivně ovlivnit právě opatření 
zaměřená na zvýšení zaměstnanosti, výzkum a inovace, vzdělává
ní, zařízení péče o děti a projekty infrastruktury.

daně Se MěniT nebudou

Co se týče konkrétní kritiky, Evropské komisi se nelíbí zejmé
na to, že Česká republika dosud nepřijala efektivní zákon o stát
ních úřednících, což po ní Brusel požaduje už od doby, kdy do 
Unie vstupovala. V pracovním materiálu k doporučením Komise 
upozornila, že kvalita veřejné správy je jednou z podmínek pro 
využívání evropských fondů v příštím programovacím období 
(2014 až 2020). Česká vláda přitom projednávání tohoto záko
na odložila.

Komisi se také nezamlouvá, že navzdory doporučením z minu
lého roku letos vláda zavedla nový systém předčasného odchodu 
do důchodu. K důchodové reformě má i další připomínky – záko
nem stanovený věk odchodu do důchodu by se prý měl zvyšovat 
rychleji, než stanoví existující předpisy.

Než ale ministerstvo financí navrhne případné další úpravy dů
chodového systému, musí vyhodnotit dopady již proběhlých refo
rem, sdělil EurActiv tiskový mluvčí rezortu Ondřej Jakob.

Pokud jde o daňovou otázku, podle Komise je například nutné 
snížit zdanění práce a vyšší zátěž přenést na jiné oblasti, které mé
ně omezují růst – například bydlení nebo provoz motorových vo
zidel. Měly by se prý také zmenšit rozdíly v daňovém zacházení se 
zaměstnanci a živnostníky. To Komise po České republice ostatně 
požadovala už v minulém roce.

„Co se týká doporučení k daňové politice, neplánuje minister
stvo financí v rámci stability podnikatelského prostředí do konce 
mandátu této vlády výrazněji zasahovat do nastavení daňové po
litiky,“ připomněl postoj rezortu k otázce daní Jakob.

kvaLiTa ŠkoL

Jak již bylo zmíněno, některá doporučení směřují také do ob
lasti vzdělávání a trhu práce. Komise tak například doporučuje zvý
šit dostupnost zařízení péče o děti podporujících sociální začleně
ní, a to se zaměřením na děti do tří let. Tuto otázku má v gesci mi
nisterstvo práce a sociálních věcí, které musí podle svého sdělení 
materiál zaslaný Komisí důkladněji prostudovat, a proto se k do
poručení zatím nevyjádřilo.

Co se týče základních škol, je prý potřeba vytvořit ucelený hod
notící rámec vzdělávání na základních školách a podniknout cíle
né kroky na podporu škol, které vykazují slabší výsledky. Měla by 
být také přijata opatření ke zlepšení systému akreditace a financo
vání vysokých škol.

„Znění doporučení pro oblast vzdělávání respektuje text Národ
ního programu reforem ČR a jako oblasti nezbytných reformních 
kroků v oblasti vzdělávání identifikuje v zásadě stejná místa, která 
tímto způsobem označila sama Česká republika,“ řekl tiskový mluv
čí ministerstva školství Hynek Jordán.

Doporučeními tak prý rezort není překvapen a nemá k nim zá
sadní výhrady. Podle Jordána je naopak vnímá jako impuls pro dal
ší uskutečnění reformních kroků v oblasti vzdělávání.

Zdroj: EURACTIV

http://www.euractiv.cz/crvevropskeunii/clanek/zlepsetefun
govanistatnispravyznizbruseludoprahyzmenitbysepry

meltrebaidanovysystemcsrdoporcuenikomisedanezamest
nanostduchodskolyzivnostniciurednici010860
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KONTaKTy
Na PřEDsEDNICTVO sPOV

Aktuální�k�15.�3.�2013

•
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

•
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�krajských�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�696�929

starosta@tranovice.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�774�499�396

Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský�kraj

MAS�Opavsko
krist@masopavsko.cz
+420�724�790�088

Místopředseda ELaRD
Ing. Radim sršeň, PhD.
MAS�Šumperský�venkov

RadimBz@seznam.cz
+420�603�578�141

ČLENOVÉ VÝbORU
Václav Pošmurný

Středočeský�kraj
MAS�Posázaví

posmurny@posazavi.com
+420�604�890�190

Koordinátor�vyjednávacího�týmu�NS�MAS
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
Ing. Zdeněk Mach

Karlovarský�kraj
MAS�Vladař

mach@job-asistent.cz
+420�737�444�602
Jana Kuthanová

Královéhradecký�kraj
MAS�Hradecký�venkov

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

anna Čárková
Jihomoravský�kraj

MAS�Kyjovské�Slovácko�v�pohybu
annacarkova@centrum.cz

+420�774�664�698
Ing. Jaromír Polášek

Jihočeský�kraj
Chance�in�Nature

jaromirpolasek@centrum.cz
+420�607�955�600

hana Dufková
Ústecký�kraj

MAS�Západní�Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz

+420�737�177�432
Romana Zemanová

Liberecký�kraj
MASiF

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

Ing. Olga Ondráčková
Pardubický�kraj
MAS�Hlinecko

ondrackova@mashlinecko.cz
+420�777�111�078

NÁhRaDNíCI VÝbORU:
Jindřich Šolc
Liberecký�kraj
LAG�Podralsko

solc@lagpodralsko.com
+420�775�110�397

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

mas.nepomucko@seznam.cz
+420�602�334�882
Mgr. Petr Kulíšek
MAS�NAD�ORLICÍ

petr.kulisek@nadorlici.cz
+420�604�201�113

Ing. bohumír Jasanský
MAS�České�středohoří

mascs@tiscali.cz
+420�724�134�539
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

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

Mgr. Miloslav Oliva
MAS�Pošembeří

oliva@posemberi.cz
+420�721�210�662

Ing. Josef smetana
MAS�Dolní�Morava

smetana@mas-dolnimorava.cz
+420�777�328�052

Mgr. František Kopecký
Rozvojové�partnerství�regionu�Hranicko

f.kopecky@regionhranicko.cz
+420�773�583�020

bc. Ivana Metelková
MAS�Hrubý�Jeseník
mashj@seznam.cz
+420�739�202�539

KONTROLNí KOMIsE
PřEDsEDa

Ing. Jaroslav Chmelař
MAS�Pomalší

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

Mgr. Galina Čermáková
MAS�Vyhlídky

agconsult@seznam.cz
+420�724�068�686

ČLENOVÉ
Ing. Petr brandl

MAS�Aktivios
Petr Pecha

MAS�Rýmařovsko
Jiří Kmoníček

MAS�Mezi�Úpou�a�Metují
Jarmila Lásková soldátová

OPS�pro�Český�ráj
bc. Jiří hodinka

Via�Rustica
Mirka Šejnohová

MAS�Moravskotřebovsko�a�Jevíčsko
Jan Fronc
MAS�Vladař

Marta Polášková
MAS�mikroregionu�Buchlov
Ing. Miloslava hrušková

MAS�Moravská�cesta�(Litovelsko-Pomoraví)

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

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

www.nsmascr.cz


