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Vodění medVěda. Vesnicemi prošly první březnovou sobotu masopustní průvody lidí v maskách v čele s medvědem. Tradici drží do-
dnes takřka v každé obci. Co vlastně masopust znamená? Je to třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní do-
bou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů, má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí v roz-
mezí od poloviny února do počátku března. Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj 
probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Poslední tři dny jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo masopust a konají se růz-
né rituální úkony, průvod masek či scénické výstupy. Foto: StČ

aktuálně:
Přihlaste se do soutěže
o nejlepší zpravodaj

O nejlepší obecní a městský zpravodaj, 
ale tentokrát třeba také o nejlepší zpravo-
daj mikroregionu či MAS mohou zabojovat 
jejich tvůrci v celostátní soutěži, kterou již 
potřetí vyhlásila Katedra politologie a ev-
ropských studií Filozofické fakulty Univer-
zity Palackého v Olomouci. Soutěž má po-
dle politologa Pavla Šaradína podpořit obce 
a města v aktivitě, kterou organizátoři po-
važují za velmi důležitou zvláště v době jis-
té bulvarizace médií. Zpravodaje tak zůstá-
vají věrny původnímu poslání tisku, tedy in-
formování občanů. Letos bude nově oceněna 
také nejzajímavější rubrika.

Více informací na straně 28

Rozhovor:
Centralizovat nakládání
s odpady je účelové

Zbytečné, riskantní a příliš drahé jsou 
zásadní změny zejména komunálního od-
padového hospodářství, o kterých se v sou-
časné době uvažuje v naší zemi. A nejen to. 
Umělá strategie je založena na centralizaci 
řízení toků odpadů do vybraných zařízení, 
která pro svůj provoz potřebují množství 
odpadů, jaké obce ve skutečnosti ani nevy-
produkují. Hrozí nám konec třídění odpadů? 
Konec samostatného rozhodování o naklá-
dání s nimi? Pokud by změny schválila vlá-
da, pak ano. Je o tom přesvědčen ředitel 
České asociace odpadového hospodářství 
(ČAOH) Petr Havelka.

Rozhovor začíná na straně 9

TÉma:
evropské fondy potřebují
změnu. Venkov je příležitostí

Dostatek peněz z Evropské unie na územ-
ní rozvoj či transparentní rozhodování o do-
tacích se zapojením obcí. To jsou dva ze šes-
ti bodů memoranda „Územní dimenze pro 
rozvoj venkova 2014+“, které podepsaly 
hlavní organizace zastupující obce v České 
republice – Sdružení místních samospráv 
(SMS), Svaz měst a obcí (SMO) a Spolek pro 
obnovu venkova (SPOV). Memorandum mi-
mo jiné říká, že pro dosažení regionálních 
cílů bude třeba dostat z EU zhruba 250 mi-
liard korun. Z toho by 35 miliard korun mě-
lo jít na projekty prostřednictvím místních 
akčních skupin.

Více informací od strany 3
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Pozvánka 
na březnovou 
schůzi SPOV
Úterý 4. 3. 2013 od 11.00 do 13.00 ho-
din v národním domě na Smíchově 
v Praze.

Program:
11.00 – 11.15 Kontrola usnesení
11.15 – 12.00  Aktuální informace 

k období 2014+
12.00 – 13.00 Vnitřní záležitosti Spolku

Valná hromada
Národní sítě MAS
Čtvrtek 13. března 2014 od 9:30 hodin
v Hotelu TÝneC v Týnci n. Sázavou
(www.hoteltynec.cz)

Program:
  1. Úvodní slovo předsedy sdružení
  2. Úvodní slovo hostitelů
  3. Úvodní slovo hostů
  4.  Volba komisí (mandátová, návrho-

vá, skrutátoři), Volba zapisovatelů 
a ověřovatelů zápis

  5.  Schválení programu a způsobu 
vedení diskuze

  6.  Zpráva o stavu členské základny 
(Špiková)

  7.  Zpráva o činnosti organizace za rok 
2013 (Winter)

  8.  Zpráva o hospodaření za rok 2013 
(Špiková)

  9.  Zpráva Kontrolní komise za rok 
2013 (Chmelař)

10.  Schválení účetní závěrky za rok 
2013 (Hamplová)

11.  Zpráva vyjednávacího týmu za rok 
2013 (Pošmurný)

12.  Návrh a schválení Plánu práce na 
rok 2014 (Špiková)

13.  Návrh a schválení rozpočtu na rok 
2014

14.  Návrh nových Stanov NS MAS ČR 
(Saifrtová)

15.  Souhrn usnesení a závěr Valné 
hromady

16. Ukončení a oběd
Předpokládané ukončení je ve 14:00
Na valnou hromadu je nutné se nahlásit.
Organizací je pověřena KS NS MAS ČR 
Středočeského kraje a garantem je Posá-
zaví o.p.s.

41. Den malých obcí

Podrobný program:
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.00)
Aktuální úkoly resortu místního rozvoje
Mgr. et. Mgr. Věra Jourová, ministryně pro 
místní rozvoj ČR
Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2014 
Podpis podmínek soutěže – MMR, MZe, 
SPOV, SMO

Blok Ministerstva zemědělství ČR (9.40)
Stávající a budoucí podpora rozvoje venko-
va z Ministerstva zemědělství
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR
Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru Řídicí orgán 
PRV
Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí Oddělení 
strategie a implementace

Hospodaření obcí a nové investice (10.10)
Josef Molík, manažer veřejného sektoru, Ko-
merční banka, a. s.

Blok Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR (11.15)
Podpora regionálního školství 
Jan Zikl, I. náměstek ministra pro ekonomic-
ké záležitosti

Blok Ministerstva vnitra ČR (12.00)
Odměňování členů zastupitelstev a poznat-
ky kontroly působnosti obcí 
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru do-
zoru a kontroly veřejné správy

Nový občanský zákoník (12.45)
Nový občanský zákoník – povinnosti obcí, 
konkrétní poznatky 
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, PhD., ředitel Společ-
nosti pro rozvoj veřejné správy, o. p. s., KVB 
advokátní kancelář
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.

V rámci programu vystoupí zástupci spolu-
organizátorů: Svaz měst a obcí ČR, Sdruže-
ní místních samospráv ČR, Spolek pro ob-
novu venkova ČR

Setkání starostů obcí s čelnými představiteli jednotlivých ministerstev, poslan-
ci a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti fi-
nancování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Je pořádáno 2× ročně 
(na jaře a na podzim) vždy na dvou místech (Čechy, morava).

Předseda SPOV Eduard Kavala představil 
27. února na Dni malých obcí v Prostějově 
memorandum o územní dimenzi 2014+ 
a připomněl, že začíná další ročník soutě-
že Vesnice roku. Foto: KK
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Významná dohoda pro venkov. MAS by mohly
rozdělovat v regionech 35 miliard a další v PRV

T é m a :  P ř í p r a v a  e u r o f o n d ů  2 0 1 4 – 2 0 2 0  3T

Dlouhé měsíce vyjednávání o přípravě plánovacího období EU 
2014–2020 dospěly k významnému mezníku. Organizace, které zastu-
pují venkovské samosprávy, tedy Sdružení místních samospráv (SMS), 
Svaz měst a obcí (SMO) a Spolek pro obnovu venkova (SPOV), dospě-
ly k dohodě na 35 miliardách korun, které by se měly rozdělovat na 
venkovské projekty z tzv. kohezních fondů, a to prostřednictvím míst-
ních akčních skupin (MAS) a metodou LEADER/CLLD (komunitně ve-
deného místního rozvoje). Nyní svou dohodu předloží na ministerstva, 
která připravují operační programy a na dohodu venkova již čekaly.

K tomu je třeba připočítat zhruba 3,5 miliardy korun, tedy 5% 
z budoucího Programu rozvoje venkova (PRV). (Tato částka bude 
ještě záviset na zvažovaném přesunu 15% alokace z I. do II. pilíře 
Společné zemědělské politiky.)

Místní akční skupiny vytvořily ve svých regionech zástupci veřej-
né správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Na samot-
nou činnost a administrativu MAS budou určeny samostatné pro-
středky z Operačního programu Technická pomoc.

Co znamenají miliardy v menšíCh čísleCh pro mas?
Zatímco dosud rozdělovalo 112 MAS zhruba 4,5 miliardy korun 

prostřednictvím IV. osy PRV, v budoucím období by mělo nynějších 
175 MAS rozdělovat mezi nejlepší projekty žadatelů 38,5 miliardy 
korun. To znamená průměrně na 1 MAS 220 milionů korun na lé-
ta 2015–2020, což je necelých 37 milionů korun ročně. Výše této 
alokace bude stanovaná podle počtu obyvatel v jednotlivých MAS 
a dalších kritérií.

Místní akční skupiny se v současné době chystají na zpracová-
ní standardů MAS (které by měly být schváleny na přelomu břez-
na a dubna), aby mohly projít tzv. certifikací (ministerstvo země-
dělství), tedy způsobilostí administrovat vyšší finanční alokace. Zá-
roveň také dokončují rozvojové strategie svých regionů, které by 
měly být připraveny do konce měsíce srpna a schváleny ve všech 
zastupitelstvech do konce roku 2014 (schvalovat je bude minister-
stvo pro místní rozvoj), aby mohly být v roce 2015 vypisovány prv-
ní výzvy. TSu
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Evropské fondy potřebují změnu
Venkov je příležitostí, jak účelně
investovat finanční prostředky

Dostatek peněz z Evropské unie (EU) na územní rozvoj či trans-
parentní rozhodování o dotacích se zapojením obcí. To jsou dva ze 
šesti bodů memoranda s názvem „Územní dimenze pro rozvoj 
venkova 2014+“, které podepsaly hlavní organizace zastupující 
menší města a obce v České republice – Sdružení místních samo-
správ ČR (SMS), Svaz měst a obcí ČR (SMO) a Spolek pro obnovu 
venkova ČR (SPOV). Memorandum co nejdříve dostanou všechna 
ministerstva, která připravují nové operační programy. Právě územ-
ní dimenzi totiž ještě nemají dořešenou.

Memorandum je vůbec prvním společným dokumentem, který 
definuje priority územního rozvoje za peníze z evropských fondů 
v programovacím období 2014–2020. Mimo jiné také říká, že pro 
dosažení regionálních cílů bude třeba dostat z EU zhruba 250 mi-
liard korun. Z toho by 35 miliard korun mělo jít na projekty pro-
střednictvím místních akčních skupin metodou komunitně vede-
ného místního rozvoje.

„Memorandum je signálem, že stojíme na začátku rozumnější-
ho a transparentního rozdělování evropských financí do území. Vě-
řím, že nám pomůže co nejvíce zapojit obce jako partnery pro plá-
nování rozvoje území. Kdo jiný totiž zná potřeby území lépe, než 
starosta z regionu,“ říká Jan Sedláček, místopředseda Sdružení 
místních samospráv a starosta Křižánek na Vysočině.

„Ve shodě se vždy lépe dosahuje společných cílů. Věřím, že me-
morandum přispěje k odstranění bariér a společně tak podpoříme 
územní rozvoj. Většina problémů jde totiž napříč regiony, od ma-
lých obcí po městské oblasti. Všude tam jsou třeba peníze z Evrop-
ské unie pro to, aby se zamezilo ekonomické stagnaci a společně 
nastartoval růst,“ upřesňuje význam memoranda a spolupráce 
předseda Komory obcí Svazu měst a obcí a starosta Čermné nad 
Orlicí Josef Bezdíček.

T é m a :  P ř í p r a v a  e u r o f o n d ů  2 0 1 4 – 2 0 2 0  4T

„Jsem moc rád, že jsme se dokázali dohodnout. Velmi oceňuji 
především to, že se v memorandu uvádí jasná alokace na metodu 
komunitně vedeného místního rozvoje, která se má ukotvit v Do-
hodě o partnerství s Evropskou komisí,“ doplňuje Radan Večerka, 
místopředseda Spolku pro obnovu venkova.

Iniciátoři společného prohlášení v brzké době osloví další part-
nerské organizace, aby se k memorandu připojily. Zásadní strate-
gický dokument týkající se rozdělování evropských dotací na územ-
ní rozvoj se začal připravovat loni na podzim.

Více informací se můžete dočíst v tiskové zprávě „Evropské fon-
dy potřebují změnu“ a memorandu SMS, SMO a SPOV.

SMO: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
evropske-fondy-potrebuji-zmenu.aspx

SMS: http://www.smscr.cz/aktuality.php?id=297
SPOV: http://www.spov.org/aktuality/default.aspx

Memorandum organizací hájících zájmy 
venkovského prostoru 
Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+

Partnerské organizace hájící zájmy venkova se shodují a spo-
lečně prosazují následující:

1. Každá obec, město i kraj mají mít odpovídající přístup k pro-
jektům realizovaným v rámci územní dimenze, ať již prostřednic-
tvím některého z integrovaných nástrojů (CLLD, IPRÚ, ITI) či indi-
viduálních projektů.

2. Územní dimenze má i v případě individuálních projektů být 
koordinována s aktéry působícími v území (stát, kraje, obce, dal-
ší aktéři) a má respektovat principy funkčních území a synergic-
kého efektu intervencí. V žádném případě totiž nelze jako územ-
ní dimenzi označovat soubor veškerých prostředků, které budou 
v rámci individuálních projektů směřovány do krajů, měst a obcí, 
některé z nich jistě územní dimenzi mít nebudou.

3. V rámci vytváření struktury Stálé konference na úrovni re-
gionální i celostátní partnerské organizace vyzývají AK ČR i MMR 
o maximální přihlédnutí k principu partnerství všech zaintere-
sovaných aktérů a v rámci rozhodování tohoto uskupení o dů-
raz na požadavek konsenzu, případně vytvoření hlasovacího me-
chanismu, který zajistí, aby žádný ze sektorů nemohl být pře-
hlasován ostatními.

4. Partnerské organizace požadují, aby v rámci všech nástro-
jů územní dimenze byla akcentována vazba město-venkov tak, 
jak to vyžaduje jeden ze základních principů politik EU. Na 
územní dimenzi by v souladu s důrazem na efektivní čerpání 
prostředků EU i dopad intervencí mělo být pamatováno s do-
statečnou alokací ve výši minimálně 9,7 mld. EUR.

5. Partnerské organizace požadují, aby 35 mld. Kč z prostřed-
ků kohezní politiky EU bylo v rámci územní dimenze alokováno 
pro mechanismus LEADER/CLLD na realizaci projektů a implemen-
továno prostřednictvím všech certifikovaných místních akčních 
skupin v ČR. To zajistí jako jediný mechanismus alokaci předem 
daných prostředků pro množství projektů pro venkovský prostor.

6. Partnerské organizace požadují přesun finančních prostřed-
ků z I. do II. pilíře společné zemědělské politiky EU ve výši 15 %.

V Praze, dne 11. února 2014

Ing. et mgr. Jan Sedláček, místopředseda Sdružení místních 
samospráv
Josef Bezdíček, předseda Komory obcí Svazu měst a obcí
JUdr. Radan Večerka, místopředseda Spolku pro obnovu 
venkova

D o k u m e n tD

http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/evropske-fondy-potrebuji-zmenu.aspx
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/evropske-fondy-potrebuji-zmenu.aspx
http://www.smscr.cz/aktuality.php?id=297
http://www.spov.org/aktuality/default.aspx
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MMR: V postupu příprav čerpání nových 
eurofondů jsme pozitivně hodnoceni

Vláda ČR věnuje zvýšenou pozornost přípravě nového progra-
mového období 2014–20. Její snahou je poučit se a dosáhnout lep-
ších výsledků s menším množstvím zdrojů. Úkolem ministerstva pro 
místní rozvoj coby centrálního koordinátora je i nadále maximální 
podpora řídícím orgánům, koordinace příprav programů a řešení 
překryvů. Evropská komise hodnotila pozitivně dosavadní stav pří-
prav, zejména podobu tzv. Dohody o partnerství, tedy celkové stra-
tegie využití fondů.

Neformální vyjednávání o Dohodě o partnerství probíhají již ce-
lý rok. Základní zaměření je již s Evropskou komisí dojednáno, ote-
vřených na národní úrovni zůstává jen několik politických otázek, 
jakými jsou například služební zákon. ČR je v postupu pozitivně 
hodnocena nejenom nezávislým hodnotitelem, ale i Organizací 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (tzv. OECD).

Podle Daniela Brauna, náměstka MMR pro evropské fondy, došlo 
pro nové období k několika zásadním změnám. „Struktura cílů a pro-
gramů je jednodušší, jasnější pro příjemce, méně náchylná k rizikům. 
Do administrace by mělo být zapojeno méně institucí, je sjednocena 
metodika a místo současných tří informačních systémů bude jeden, 
vysoutěžený v otevřeném řízení, který umožní snížení administrativ-
ní zátěže, plnou elektronizaci a vyšší transparentnost.“

Braun však vidí i rizika. Za ta největší považuje dokončení stra-
tegických dokumentů: „Stále nejsou připravené všechny strategic-
ké dokumenty, které by měly zastřešit cíle, kterých chceme pomo-
cí programů dosáhnout. Ačkoli se počet priorit a cílů už snížil, bu-
de potřeba ještě dál v některých zúžit zaměření programů. Rizikem 
je také nesplnění předběžných podmínek jako služební zákon, EIA 
a další možné nesoulady s evropským právem.“

Limitujícím faktorem je podle Brauna i to, že evropská legislati-
va, od které se odvíjí vyjednávání a zahájení programů, byla schvá-

Zdroj: MMR
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lena velmi pozdě a stále chybí některé prováděcí předpisy. Čeká se 
také na vyjasnění určitých otázek k výkladu některých oblastí, např. 
za jakých podmínek půjde financovat investice v Praze s celostát-
ním významem. Novým komplikujícím faktorem se může ukázat 
také veřejná podpora.

Evropská komise nechce financovat například vnitrozemskou 
vodní dopravu, naopak požaduje větší zaměření na železnice. „To 
je z českého pohledu problematické, protože komise zároveň 
omezuje pravidla využití nástroje pro podporu velkých infrastruk-
tur (tzv. CEF). Dále je potřeba vyřešit EIA a stanovit způsob regula-
ce vodohospodářského sektoru. V oblasti životního prostředí bu-
de nezbytné více reflektovat zkušenosti ze současného programo-
vého období,“ řekl Braun.

Komise má také odmítavý postoj k podpoře velkých podniků. Pro 
ČR je sice důležité zaměřit se na malé a střední podniky, ale v někte-
rých oblastech je v průmyslové struktuře vhodné zachovat možnost 
podpory všech typů podniků. Předmětem debat bude také omeze-
ní podpory silniční sítě druhé a třetí třídy. Zdroj: mmR

Středomoravská aglomerace je v ITI!
Expremiér splnil slib

Vláda ČR schválila na svém zasedání ve středu 22. ledna 2014 
usnesení o zařazení Středomoravské aglomerace mezi oblasti vhod-
né pro uplatnění nástroje integrovaných územních investic (ITI) 
v programovacím období 2014–2020.

Zároveň uložila ministru pro místní rozvoj zabezpečit doplnění 
Středomoravské aglomerace mezi územní celky vhodné pro uplat-
nění nástroje ITI do návrhu Dohody o partnerství pro programové 
období 2014–2020.

„Velmi si vážím toho, že premiér Rusnok dokázal naši snahu 
úspěšně podpořit a naplnit tak příslib, který nám dal při jednání 
30. září v Olomouci,“ reagoval primátor Olomouce Martin Novotný. 
„Vážím si toho o to víc, v jak turbulentní politické době se nyní Čes-
ká republika nachází,“ dodal s tím, že o potvrzení tohoto úspěchu 
se budou představitelé měst snažit i v případě budoucí vlády. To po-
tvrdili už minulý týden při jednání s designovanou ministryní pro 
místní rozvoj Věrou Jourovou. „Nyní je důležité spolupracovat na 
úrovni samospráv a významných institucí v regionu, aby dotační pro-
středky byly smysluplně využity a rozvojové projekty včas připraveny 
k realizaci,“ doplnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Dodatečné zařazení Středomoravské aglomerace, tvořené městy 
Olomouc, Přerov a Prostějov a jejich okolím, mezi takzvané ITI územ-
ní celky znamená v následujícím šestiletém plánovacím období EU 
šanci na největší dotační podporu v řádu miliard korun. Pro region 
je to příležitost, jak získat prostředky například na vybudování dů-
ležitých dopravních staveb nebo moderních vědecko-výzkumných 
zařízení. Zdroj: mmol

Venkov chudne. Pomoci mají eurofondy
Starostové ze Zlínska vyzvali vládu k větší 
podpoře venkova a zavedení zlínské ITI

Zlín v pondělí 17. února 2014 hostil krajské shromáždění sta-
rostů pořádané Sdružením místních samospráv ČR. Přizváni byli 
rovněž všichni poslanci a senátoři Zlínského kraje. Společnými sila-
mi zde zformulovali hlavní požadavky pro konečnou etapu vyjed-
návání o evropských fondech na nové programovací období.

Operační programy v programovacím období 2014–2020 mo-
hou přinést přes 500 miliard Kč. Z toho bude malá část prostřed-
ků určena k rozdělení prostřednictvím místních akčních skupin 
(MAS). Ty považují starostové za vůbec nejdůležitější, což tlumoči-
li i přítomným zákonodárcům. Setkání se účastnili Alena Gajdůško-
vá (senátorka ČSSD, místopředsedkyně Senátu), Petr Gazdík (místo-

předseda Poslanecké sněmovny, poslanec TOP 09 a STAN), Jiří Čunek 
(senátor KDU-ČSL), Margita Balaštíková (poslankyně ANO), Ondřej 
Benešík (poslanec KDU-ČSL), Jaroslav Holík (poslanec Úsvitu), Patrik 
Kunčar (senátor KDU-ČSL), ale také primátor statutárního města 
Zlín Miroslav Adámek.

Jednání bylo rozděleno do dvou částí. V první se tajemník SMS 
ČR Tomáš Chmela věnoval zhodnocení předchozího období 
2007–2013. Poukázal na periferní oblasti Zlínského kraje, které 
navzdory nezaměstnanosti a dalším problémům, obecně nejméně 
čerpaly. Po něm vystoupil předseda SMS ČR ve Zlínském kraji Petr 
Žůrek, který prezentoval uplatnění místních akčních skupin a jejich 
přípravou na nové období.

Ve druhé části Tomáš Chmela poukázal na těžkou pozici men-
ších obcí při strategických vyjednáváních. Větší města mohou mít 
pro budoucí období opět v přepočtu na občana až šestinásobně 
více prostředků z integrovaných nástrojů, než obce do 5 tisíc oby-
vatel. Také apeloval na poslance a senátory, aby se pokusili podpo-
řit návrh SMS ČR o zařazení města Zlína do Integrovaných územ-
ních investic (ITI). Tím by si celý Zlínský kraj, ale zvláště území v je-
ho centru výrazně polepšil. 

Krajské shromáždění proto přijalo usnesení: „Vyzýváme vládu ČR, 
aby zlínskou aglomeraci zahrnula mezi ITI, a také žádáme přítomné 
zákonodárce za Zlínský kraj, aby podpořili finanční alokaci na meto-
du CLLD (tj. pro MAS) v minimální výši 35 mld. Kč na projekty z ko-
hezní politiky, která bude uvedena v Dohodě o partnerství ČR s EU.“

Všichni přítomní zákonodárci přislíbili podporu při vyjednávání 
o výši přidělené částky a také vyjádřili souhlas se zařazením zlínské 
aglomerace do ITI. Pokud se tyto dva návrhy povede prosadit, bu-
de se jednat o obrovskou příležitost pro zanedbaná území Zlínské-
ho kraje. A k čemu by měly prostředky sloužit? Starostové i záko-
nodárci jsou zajedno. Jedná se o zaměstnanost. Zdroj: SmS
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Z prezentace  ta jemníka  SMS Tomáše Chmely  –  http : / /www.smscr . cz /aktual i ty .php? id=298Z
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lizaci řízení toků odpadů do vybraných za-
řízení, která pro svůj provoz potřebují velké 
množství odpadů. Takové množství má být 
dosaženo např. cestou sdružení obcí do umě-
lých svazků, kdy tyto svazky budou své od-
pady směrovat do velkých zařízení (např. ty-
pu spaloven). Při této cestě však jednotlivé 
obce ztrácí možnost samostatného rozho-
dování o svých odpadech a o nákladovosti, 
která je s tím spojena. Jsou známy příklady 
z Německa, kde obce na tuto cestu a s tím 
spojené dlouhodobé nevýhodné smlouvy 
doplácejí řádově miliony Euro ročně (příklad 
svazku obcí Ravon – doplatek 3,1 milionu 
Euro ročně). Tyto snahy se často zdůvodňu-
jí potřebou plnění evropských cílů. Evrop-
ské cíle však ČR doposud plní a dokonce se 
v mnoha ukazatelích nakládání s odpady 
umisťuje na vysokých příčkách v rámci EU 
(viz ročenka MŽP + Eurostat). Odůvodnění 
potřeby zavádění centralizace odpadového 
hospodářství se tak zdá být dosti účelové.

Hovořil jste také o tom, že obce by 
přišly o své kompetence rozhodovat 
o nakládání s odpady. Zkuste to blíže 
vysvětlit.

Ano, je to logické. Pokud jste jen jedním 
hlasem ve sdružení mnoha dalších, tak vaše 
možnost ovlivnit to, co se bude s vašimi od-
pady dít a také to, kolik to bude stát, se pří-
mo úměrně snižuje s ohledem na velikost 
sdružení. Je zcela v pořádku, když se někte-
ré obce na základě své vlastní úvahy a své 

zkušenosti rozhodnou, že budou řešit ně-
které věci společně (kulturu, vzdělání, sport, 
případně i odpady). Problémem stávajícího 
ISNO je však to, že obce jsou stále pod vět-
ším tlakem zvnějšku, aby se sdružily a řešily 
oblast odpadového hospodářství dle dopo-
ručení prosazovatelů ISNO a na základě pře-
dem připravených smluv a memorand. Toto 
již jako vhodné nevnímám. Setkáváme se 
s různými starosty, kteří se nás ptají, proč 
jsou do těchto dlouhodobých smluv nuceni 
a zda je tato cesta vhodná a nezbytná. Vždy 
je to samozřejmě na rozhodnutí konkrétní-
ho starosty či zastupitelstva, ale většinou si 
po zjištění možných rizik a některých příkla-
dů ze zahraničí chtějí ponechat rozhodová-
ní ve své obci. Starostové jsou kompetentní 
osoby a umí dobře zvážit, co je pro jejich ob-
čany výhodné a co ne. Je třeba si uvědomit, 
že náklady na odpady zaplatí občané a kaž-
dá obec tak musí respektovat svoje individu-
ální podmínky, tradice, potřeby. Občané by 
těžko mohli souhlasit například s tím, že by 
dopláceli občanům jiných obcí či měst.

Integrovaný systém souvisí se vzni-
kem plánovaných spaloven. Je to tak?

Ano, lze říci, že nástroj pro centralizované 
řízení toků odpadů ISNO je zpravidla v jed-
notlivých krajích ČR svázán se snahami o vý-
stavbu nových nákladných spaloven komu-
nálních odpadů. Ty zde bez jistoty dlouho-
dobých dodávek desítek tisíc tun odpadů 
vzniknou jen stěží. Právě potřeba smluvní-

R o z h o v o r  9R

R
Zbytečné, riskantní a příliš drahé 

jsou zásadní změny zejména komu-
nálního odpadového hospodářství, 
o kterých se v současné době uvažuje 
v naší zemi. a nejen to. Umělá stra-
tegie je založena na centralizaci říze-
ní toků odpadů do vybraných zaříze-
ní, která pro svůj provoz potřebují 
množství odpadů, jaké obce ve sku-
tečnosti ani nevyprodukují. Hrozí nám 
konec třídění odpadů? Konec samo-
statného rozhodování o nakládání 
s nimi? Pokud by změny schválila 
vláda, pak ano. Je o tom přesvědčen 
ředitel České asociace odpadového 
hospodářství (ČaoH) Petr Havelka.

Před starosty jste na schůzi Spolku pro 
obnovu venkova hovořil o integrovaném 
systému nakládání s odpady. Zkuste ve 
stručnosti shrnout či vysvětlit, o co jde 
a z jaké pozice o tom šíříte osvětu?

Česká asociace odpadového hospodář-
ství (ČAOH) je sdružení více než 80 firem 
v sektoru odpadového hospodářství, které 
zajišťují služby pro většinu občanů v ČR. Část 
členských firem se zabývá výhradně mate-
riálovým využitím odpadů nebo recyklací, 
část přípravou odpadů na energetické vyu-
žití či jejich samotným energetickým využi-
tím, část sběrem odpadů, část jsou svozové 
firmy, část jsou firmy se skládkou odpadů. 
Jedním z hlavních cílů asociace je technolo-
gická neutralita a zejména zachování dosa-
vadního volného tržního prostředí, které 
nejlépe tlačí na nízkou cenu služeb. Důleži-
té je také zachování svobody původců od-
padů volit si své dodavatele služeb. Z toho 
důvodu ČAOH a členské společnosti velmi 
pozorně sledují snahy o umělou regulaci na 
poli odpadového hospodářství. V zájmu pů-
vodců odpadů je, aby oblast nakládání s od-
pady zůstala plně funkční, rozmanitá a i na-
dále tržní, bez vnějších nepřirozených zásahů, 
které by mohly stávající rovnováhu a kon-
kurenční prostředí narušit.

Kde takové snahy o umělou regulaci 
pozorujete? 

Takové snahy vidíme u prosazovatelů in-
tegrovaných systémů nakládání s odpady 
v aktuálním českém pojetí, označované také 
jako „ISNO“ nebo nově „DSO“. Naše aso-
ciace podporuje integraci a logický systém 
sítě rozmanitých zařízení na zpracování od-
padů, která jsou na sebe smysluplně navá-
zána. České „ISNO“ je však o něčem jiném. 
Tato umělá strategie je založena na centra-

Centralizovat nakládání s odpady
je účelové, riskantní a příliš drahé
Rozhovor s ředitelem České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka

Ředitelem České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka
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ho zajištění neustálého přísunu dostatečně 
velkého množství výhřevného odpadu do 
spaloven, řádově cca 100 až 150 tisíc tun 
za rok do jedné spalovny, a to minimálně na 
15 až 20 let je jedním z důvodů umělého 
budování ISNO. Již jsem zmínil příklad z Ně-
mecka se sdružením obcí RAVON. I zde do-
šlo k tomu, že obce se sdružily do svazku 
a podepsaly dlouhodobé smlouvy na do-
dávky odpadů do spalovny. Smlouvy však 
byly pro obce nevýhodné a obce začaly na 
své rozhodnutí postupně doplácet nemalé 
částky. V roce 2012 to bylo již 3,1 milionu 
Euro. Zásadní problém pro obce ve svazku 
ale je dlouhodobost těchto smluv, které 
platí až do roku 2029. Je zřejmé, že sama 
obec, která by si ponechala původní svobo-
du ve volbě dodavatele služeb odpadového 
hospodářství, by se do takové situace nedo-
stala. Ve chvíli, kdy by stávající dodavatel 
služeb obci nevyhovoval, by vypsala nové 
výběrové řízení a vysoutěžila by nejvýhod-
nější aktuální nabídku služeb a ceny, dle po-
třeb svých občanů. To je přeci standardní 
chování dobrého hospodáře a jedna ze zá-
kladních výhod volného trhu.

Zvýší se kvůli tomu i náklady obcí za 
odvoz odpadů? Pokud ano, jak moc?

Znovu nejprve jednoduchá odpověď. Ná-
klady si obec může nejlépe kontrolovat, po-
kud disponuje svou samostatnou rozhodo-
vací pravomocí. Může tak průběžně v čase 
jednoduše měnit spektrum poskytovaných 
služeb a s tím související cenu. A pokud se 
ptáte, zda se zvýší náklady obcí při zavede-
ní ISNO, či při s tím spojené výstavbě spalo-
ven, pak dle našeho názoru zcela jedno-
značně. Uvedu jen jeden příklad. Z materiá-
lu MPO, ale i z jiných zdrojů např. EUWID 
vyplývá, že průměrná cena za spálení jedné 
tuny komunálního odpadu ve spalovně v Ev-
ropě se pohybuje okolo 100 Euro (i více). Te-
dy nyní cca 2650 korun. Je fér dodat, že 
v ČR by byly tyto náklady zřejmě o něco niž-
ší – cca 1800 korun, ale bezpochyby se stá-
le jedná o jednu z nejnákladnějších techno-
logií. A cenu zaplatí samozřejmě původce 
odpadů. Dalším aspektem je to, že ISNO 
svou centralizací a navázáním na velkokapa-
citní zařízení pravděpodobně způsobí ome-
zení konkurence a tržního prostředí. To pak 
logicky opět tlačí na střednědobé navýšení 
cen. Ještě jsme také nezmínili další aspekt 
ISNO a to je přerozdělování peněz. V legis-
lativních návrzích k ISNO se počítalo s tím, 
že ze zákona budou všichni původci platit 
více a vybrané peníze budou z části uměle 
přerozdělovány z krajské úrovně dle úvahy 
úředníků do systému odpadového hospo-
dářství. Takovýto přístup je přímo smrtící pro 
tržní prostředí, to si asi umí spočítat skoro 
každý. Paradoxní je, že by tyto zbytečné ná-
klady dopadly zejména na komunální sféru, 
tedy na občany. Další původce odpadů – fir-
my by těžko mohl někdo donutit, aby si 
z možností na trhu vybrali tu nejnákladnější.

R o z h o v o r  1 0R

Pro příklad si vzpomínám na obec 
Horní moštěnice na Přerovsku, kde vy-
budovali kompostárnu, kromě toho tří-
dí odpady tak příkladně, že obec svým 
obyvatelům od letošního roku dokonce 
snížila poplatky za jejich odvoz a zpra-
cování. Je to tak, že namísto inspirace 
pro ostatní by tato obec mohla být spíš 
příkladem marného snažení?

Ano, pokud se blízkosti postaví mamutí 
zařízení, tak ta marnost je skutečně reálná. 
Děkuji za tento příklad, který jasně potvr-
zuje racionalitu našich argumentů v praxi. 
Obec si v současné době spočítala, že se jí 
vyplatí zavést systém třídění biologicky roz-
ložitelných odpadů a tyto využije ve své 
kompostárně. Obecně také podporuje své 
občany v třídění. Sníží se jí tak množství pro-
dukovaného komunálního odpadu a ušetří 
na poplatcích za svoz. V návaznosti na své 
samostatné a smysluplné rozhodnutí tak 
následně může snížit poplatky za odpady 
svým občanům. Nepotřebuje k tomu žádné 
umělé nástroje, ale využívá své svobody roz-
hodnutí, jakožto původce odpadů, jak se 
svými odpady naloží. Mimochodem ČAOH 
velmi podporuje zavedení třídění biologicky 
rozložitelných odpadů v obcích. Toto opat-
ření přispívá zásadním způsobem k odklonu 
odpadů od skládek a k jejich materiálovému 
využití. Důležité také je, že toto opatření je 
plně funkční již za stávajícího zákona a ne-
vyžaduje navýšení jakýchkoli poplatků.

na schůzi Spolku pro obnovu venko-
va uvedl jeden příklad za všechny staros-
ta obce s 510 obyvateli, kde se daří rok 
od roku snižovat objem tuhých komu-
nálních odpadů díky třídění odpadů…, 
tím se šetří vlastně i náklady za odvoz 
a v neposlední řadě životní prostředí. Jak 
si dnes stojí ČR v žebříčku třídění eU?

Dle údajů ze statistické ročenky MŽP, v ČR 
od roku 2003 klesla produkce odpadů o zhru-
ba 15 procent, neroste ani produkce komu-
nálních odpadů. Naopak postupně roste po-
díl využívaných odpadů a v roce 2011 dosá-
hl kolem 78 procent. Ruku v ruce s tím pak 
dlouhodobě klesá množství odstraňovaných 

odpadů, které bylo v roce 2011 v míře cca 
12 procent. Co se týká komunálního odpadu, 
skládkování bylo zastoupeno v míře 55 pro-
cent a stále citelně klesá. Za posledních pět 
let se na skládky uložilo o více než milion tun 
odpadů méně a tento trend pokračuje. Po-
kud by vás zajímala průměrná míra skládko-
vání na občana a rok v EU (Eurostat 2008), je 
to 207 kg/občan/rok, v ČR je to velmi podob-
né číslo 218 kg/občan/rok. Dále uveďme čís-
lo 30,3 procenta, tolik v ČR dosahuje podíl 
materiálově využitých komunálních odpadů. 
Míra využití odpadů v ČR je sedmá nejvyšší 
v EU. Samozřejmě, vždy je co zlepšovat, ale 
je vhodné to dělat postupnými kroky, tak ja-
ko doposud, neboť dlouhodobé trendy jsou 
jednoznačně pozitivní. Je potřeba dodat, že 
celková produkce odpadů v ČR je cca 30 mi-
lionů tun za rok a podíl komunálních odpa-
dů ukládaných na skládky z celkového obje-
mu dosahuje kolem 10 procent a stále klesá. 
Podle našeho názoru jsou uvažované zásad-
ní změny zejména komunálního odpadové-
ho hospodářství zbytečné, riskantní a příliš 
drahé. Logicky je vhodnější pokračovat ply-
nule, tak jako dosud, a postupnými kroky ko-
munální odpadové hospodářství vylepšovat.

Zkuste vyjmenovat nějaké pozitivní 
i negativní příklady nakládání s odpady 
ve světě.

Z našeho pohledu negativní příklad jsem 
již uvedl v případě sdružení obcí RAVON, te-
dy regionálního odpadového svazku obcí 
Horní Lužice – Dolní Slezsko, které již řadu let 
doplácí na své dlouhodobé smlouvy se spa-
lovnou. Situace je dokonce tak neutěšená, že 
se tím již zabývá i parlament a vláda. Více 
informací k tomuto, jsme s ohledem na vět-
ší zájem starostů a médií zveřejnili na našem 
webu www.caoh.cz Dále bych asi uvedl 
obecnou situaci v Evropě, kdy některé státy 
s větším počtem spaloven mají velké problé-
my s nedostatkem odpadů a také s jejich vý-
hřevností. Takovými státy jsou např. Němec-
ko či Švédsko, které rok od roku citelně na-
vyšují množství přeshraničně dovážených 
odpadů z jiných států EU, aby nakrmili své 
spalovny. Ročně každý z těchto států dováží 
cca milion tun odpadů, aby udržel svá zaříze-
ní v chodu. Co se týká problému s výhřevnos-
tí, ten je zřejmý opět například v Německu, 
kde jsou občané velmi environmentálně uvě-
domělí a třídí značnou část produkovaných 
odpadů (papír, plasty, sklo), což je samozřej-
mě zcela v pořádku a v souladu s evropskou 
hierarchií. V popelnicích pak ale logicky ne-
zbývá mnoho výhřevných složek a problém je 
opět řešen dovozem odpadů ze zahraničí.

Mnoho zemí ale i Evropa samotná se tak 
aktuálně dává spíše cestou důrazu za materi-
álové využití odpadů a s tím spojené co nej-
větší třídění. Rozvíjí se i zařízení na úpravy od-
padů, kde se třídí materiálově využitelné od-
pady a ta část, která materiálově využitelná 
není je využita na výrobu paliva z odpadů, 
které může být energeticky využito ve stáva-

http://www.caoh.cz
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jících energetických zdrojích typu cementáren, elek-
tráren či tepláren. V tomto směru je poměrně dale-
ko Itálie a Polsko, kde se míra takto využitých odpa-
dů rok od roku citelně navyšuje.

Lze ještě nyní vůbec zabránit vybudování 
spaloven, kterých se v naší zemi má stavět 
snad 15? Co mohou dělat starostové, potaž-
mo obyvatelé vesnic?

Nevím jestli 15, myslím si, že výrazně méně, ta 
čísla se postupně snižují, ale je pravda, že dříve 
zaznívala vyjádření jako „spalovna v každém kraji“ 
a podobně. Chci zdůraznit, že ČAOH není proti 
spalovnám jako takovým. Je to jedna z nejmoder-
nějších technologií a je jistě kvalitní. Zároveň jsou 
však spalovny velmi drahé a je pro ně nutné skuteč-
ně velké množství odpadů. Dle vývoje z posledních 
let nevěřím tomu, že by EU tato zařízení dotovala, 
ta doba je pravděpodobně již pryč, neboť EU v tom-
to směru řeší zcela reálné problémy s vysokou nad-
kapacitou spaloven. V Evropě je jich více než 400. 
Pokud se najde investor, který bude chtít v ČR tako-
vé zařízení postavit a bude chtít se svou cenou kon-
kurovat ostatním moderním technologiím, pak je 
to zcela v pořádku, nechť v příslušném regionu pře-
svědčí občany a své zařízení zde postaví. Nejsme 
však příznivci toho, aby se nejprve uměle vytvářely 
legislativní podmínky typu citelného zdražení po-
platků, či zavádění protitržního ISNO a tím se vytvá-
řelo prostředí pro tyto vybrané nákladné technolo-
gie. Taková cesta na nás působí jako příběh s foto-
voltaikou a ten jsme již v ČR dostatečně zažili.

V jaké fázi je nyní legislativní návrh?
Na ministerstvu od listopadu působí další pra-

covní skupiny k zákonu o odpadech. Jsem rád, že 
nové vedení MŽP tato jednání otevřela širší odbor-
né veřejnosti a že se již nejedná tajně za zavřenými 
dveřmi. Aktuální přístup MŽP hodnotím jako kon-
struktivní a otevřený, a to je jistě pozitivní. V tak zá-
sadní oblasti jako je agenda odpadového hospo-
dářství, která se ve svém důsledku týká všech obča-
nů v ČR, je třeba konsensuálně projednat budoucí 
směřování v otevřené a pokud možno co nejvíce 
odborné diskuzi. Co se týká času, zachytil jsem vy-
jádření pana ministra Brabce, že věcný záměr nové-
ho zákona by chtěl předložit v září tohoto roku.

Co by tyto změny měly přinést venkovu?
Je nutné se snažit, aby venkovu, ale i obcím jako 

takovým zbytečně nerostly náklady. V pracovních 
skupinách na MŽP jsou nově přítomni i zástupci ob-
cí, což je velmi dobře a skoro bych řekl, že je to klí-
čové. Na Slovensku, kde novelu zákona schválili na 
konci minulého roku a kde obce tlačily na co nej-
menší zdražení poplatků za odpady, se jim to nako-
nec podařilo. Na Slovensku předkladatelé ustoupili 
od původně zvažovaného plošného zdražení a sou-
středili se na potřebu třídění odpadů v obcích. Na 
obce, které třídí pět a více složek se zdražení prak-
ticky nepromítne. Předpokládám podobný postoj 
i od zástupců obcí v ČR, tedy že prioritou budou co 
nejnižší náklady pro občany, ovšem při takovém na-
stavení systému, které bude plnit cíle EU. To je i náš 
cíl a chceme se prosazení takové cesty konstruktiv-
ně podílet.

Rozhovor vedla marie Šuláková

• Již 16 let sdružuje podnikatelské subjekty soustřeďující se na sběr, svoz, recyklaci,
úpravu či odstraňování odpadů a související činnosti.

• ČAOH podporuje zejména využívání odpadu v širokém spektru různých a stále
modernizovaných technologií, zejména s důrazem na třídění a materiálové
využití odpadu.

• více než 80 společností

• služby cca 74000 firem a společností

• v rámci smluv s obcemi zajišťují nakládání s odpady pro 

řádově miliony obyvatel ČR

• přibližně 7000 pracovníků ve více než 220 provozovnách

• www.caoh.cz (za 9 měsíců 29154 prohlédnutých stránek webu)

ČESKÁ  ASOCIACE
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY   
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  ČR 
• Celková produkce odpadů klesá – od roku 2003 poklesla o 15%
• Roste podíl využívání odpadů v roce 2011 využito 78,1% z celkové produkce 

(zejména v žádoucím směru recyklace)
• Klesá podíl odstraňování odpadů v roce 2011 bylo odstraněno pouze 12,9% odpadů 

z celkové produkce 
• Roste podíl materiálově využitých komunálních odpadů dosahuje 30,8% z produkce 

komunálních odpadů
• Podíl skládkování komunálních odpadů klesá v roce 2011 bylo skládkováno jen 

55% z produkce komunálních odpadů
• Roste recyklace obalových odpadů v roce 2009 bylo recyklováno 69% z produkce 

obalových odpadů
Zdroj: „Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2012“ a „Zpráva o životním prostředí
České republiky 2011“
• Srovnání míry skládkování v EU dle Eurostatu (2008):

EU - 207 Kg/os/rok ČR - 218 Kg/os/rok EU 15 – 188 Kg/os/rok

POSTAVENÍ  OH ČR  V  EU/27

Recyklace obalových 
odpadů v ČR je v pátá 
nejvyšší z EU/27 69%

v roce 2009

V EU je stejně jako v ČR 
nejvyužívanějším 

způsobem odstraňování 
komunálních odpadů 
skládkování rok 2009

Měrná produkce 
komunálních odpadů v 
ČR čtvrtá nejnižší z 

EU/27 dle Eurostatu, 2010

Míra využití odpadů v ČR 
je sedmá nejvyšší z EU/27 
(2008) S více než 70% se 

těsně blížila hodnotám 
využití odpadů v Německu, 

Rakousku a Polsku

V ČR je šestá nejnižší 
měrná produkce odpadů 
z EU/27 (2,4 t/občana 
oproti průměru EU 5,2 
t/občana v roce 2008)!

Z prezentace na únorové schůzi SPOV ČR:

R o z h o v o r  1 1R
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Spolek jednal o registru smluv, odpadovém hospodářství,
pozemkových úpravách a příštím dotačním období 2014+

Novela zákona o registru smluv by přinesla administrativní zá-
těž zejména malým obcím. Obce mají věnovat pozornost tomu, 
jak se bude vyvíjet Pozemkový úřad v roce 2014, kdy začíná plá-
novací období, v němž musí mít úřad stejně důležité místo jako do-
posud. Odpadové hospodářství by se nemělo centralizovat. Nový 
systém by přinesl obcím zdražení, ztrátu kompetencí nad správou 
odpadů a vedl by k zániku třídění. Takové ohlasy vyvolala hlavní té-
mata jednání únorová schůze Spolku pro obnovu venkova, která 
se uskutečnila 4. února v prostorách Senátu v Praze.

novela zÁKona o reGisTrU smlUv

Věra Kovářová: Registr smluv vyvolává
u starostů emoce. Princip je ale jednoduchý
a bude pro obce užitečným pomocníkem

Novelu zákona o registru smluv, jíž bývalá vláda neschválila, při-
šla mezi přítomné obhajovat poslankyně Věra Kovářová. I když 
starostové a další zástupci Spolku považují registr za zbytečný ná-
růst byrokracie, snažila se jim poslankyně vysvětlit, že princip je 
jednoduchý a bude pro obce užitečným pomocníkem. Sama Ko-
vářová uznává, že registr smluv vzbuzuje řadu vášní. „Zúčastnila 
jsem se semináře ve středních Čechách, kde řada starostů reago-
vala velmi emočně. Ale poté, co pan poslanec vysvětlil své argu-
menty, většina starostů změnila názor,“ uvedla. 

Systém přitom spočívá ve zveřejňování všech smluv, objednávek 
a faktur na portálu veřejné správy. „Musela by je zveřejňovat ČR, 
obce, kraje, územně samosprávné celky, příspěvkové organizace 
zřízené zákonem (např. VZP) a dále příspěvkové organizace zříze-

né obcemi. Zveřejňovaly by se prostřednictvím datových schrá-
nek,“ řekla. Za jednu z výhod přitom poslankyně považuje to, že 
k registru se nepotřebuje žádný úřad. „Kontrolu může provádět 
kdokoliv. Je to jednoduchý a účinný koncept,“ vysvětlila.

Na námitku o vysoké administrativní náročnosti reagovala, že 
zveřejňování zabere tolik času jako odesílání e-mailu s přílohou. 

Oldřich Kužílek: Korupce je u nás velká,
asi jedna třetina veřejných zdrojů se ztrácí.

Na schůzi Spolku zavítal také poradce pro otevřenost veřejné 
správy a ochranu soukromí oldřich Kužílek. Ten také poslanky-

Únorová schůze SPOV v Senátu: Volání po potřebě dohody územních partnerů

Věra Kovářová
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Zdeněk Peša Veronika Nedvědová (SPÚ)

obcích dnes funguje v datových schránkách? Nebo pokud ano, jak 
často je používá? Agenda je čím dál složitější. Já jsem kdysi vysta-
čil s jednou účetní, dnes mám tři,“ řekl.

Poslankyně Kovářová dodala, že na Slovensku funguje systém 
bez problémů a došlo k odhadované úspoře 20 procent. „A to je 
cílem toho Registru smluv. Pokud je něco kontrolováno, pak nena-
stávají žádné nepravosti,“ uzavřela s tím, že další diskuse může 
proběhnout i písemně. 

David Kádner: Registr je zbytečný, mělo by se 
nejprve zjistit, zda má opodstatnění.

Oponent registru poslanec david Kádner argumentoval rov-
něž zbytečným zatížením malých obcí další administrativou. „Vů-
bec se přitom neberou v potaz horské obce podél hranic, které 
mají dodnes problémy třeba s internetem. Další věc je, že se ne-
jedná o smlouvy, ale že to bude rozšířeno na jakékoliv faktury. Při 
normálně běžícím úřadě si to neumím představit. Já sám mám na 
obci dvě pracovní síly a každý papír navíc je pro ně nejen časově, 
ale i finančně náročný,“ zmínil. „Je nyní po prvním čtení ve Sně-
movně. A do prvního čtení šlo i rozšíření pravomocí NKÚ. Pořád si 
myslím, že registr smluv je zbytečný. Jsem pro, aby se stáhl a zjis-
tilo se nejprve, zda má opravdu opodstatnění,“ shrnul.

pozemKovÉ Úpravy 
– roK 2013 v zrCadle realiTy

Veronika Nedvědová: Zadávání veřejných
zakázek je nejdůležitější v oblasti PRV,
kde došlo ke skluzu v čerpání financí

Veronika nedvědová ze Státního pozemkového úřadu in-
formovala o činnosti úřadu v roce 2013. Sdělila, že uplynulý rok 

ni Kovářovou doplnil, že ČR na tom není z hlediska korupce moc 
dobře a asi jedna třetina veřejných zdrojů se ztrácí. „Uvědomme si, 
kolik by z toho mohlo zůstat v rozpočtech samospráv. Většinou se 
tyto peníze ztrácejí v „horních patrech“,“ hájil nový registr.

Doplnil, že pracovníci ministerstva vnitra prováděli anketu kvů-
li administrativní zátěži u řady obcí a ukázalo se, že v obcích do tří 
tisíc obyvatel se bude jednat o cca dva dokumenty denně, které 
bude potřeba uložit. „Úřady, které to už delší dobu praktikují, kon-
statují, že čas tomu věnovaný se dá počítat na promile,“ řekl. 

Z reakcí přítomných vyplynulo, že administrativní zátěží budou 
opět trpět malé obce, na které se nesmí zapomínat. Radan Večer-
ka připomněl, že řada těchto obcí má neuvolněného starostu. 
„Tam, kde je uvolněný, dělá zároveň účetní, uklízečku apod.,“ řekl 
a navrhl, že nabídka státní správy k samosprávě by měla naopak 
obcím administrativy ubrat, nikoliv přidat. „Z mého pohledu je to 
pro obce zatěžující,“ dodal.

Zdeněk Peša: Malé obce budou trpět ještě větší 
administrativní zátěží.

Ani starosta olešnice Zdeněk Peša nebyl z návrhu nadšený 
a zareagoval citátem o tom, že cestička do pekla je dlážděna dob-
rými úmysly. „V okolí máme devět malých obcí. Největší má 180 oby-
vatel, nejmenší 37. Účetní si „půjčují“, má na starosti asi tři obce. 
Zákon o zadávání veřejných zakázek, který měl být základním ná-
strojem k likvidaci korupce v ČR, platí v obcích. Už určitě ne u státu 
a miliardových zakázek. Souhlasím s vámi, pokud limit bude platit 
stejný jako je nyní u veřejných zakázek – tj. půlmilionová smlouva 
o dílo. Těch opravdu neděláme mnoho. Ale dovedete si představit 
uklízečku, jak nakupuje kýbl a čisticí prostředky… nebo mateřskou 
školu, která bude pro školní kuchyni kupovat u jednoho prodejce 
brambory, u druhého cibuli a u třetího maso? A tyto věci se mají 
zveřejňovat? Vy si myslíte, že nějaká příspěvková organizace na 

Oldřich Kužílek David Kádner
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byl nabitý událostmi a obrovským úsilím a prací. „Týká se to nejen 
pozemkových úuprav, ale i církevních restitucí. Pod náš úřad pře-
šla bývalá Zemědělská a vodohospodářská správa bývalé meliorač-
ní správy. Navíc musíme pokračovat ve správě státního majetku 
v oblasti zemědělských pozemků a nemovitostí a privatizaci toho-
to majetku,“ řekla v úvodu.

Zmínila také, že úřadu ubylo výrazně zaměstnanců a že nyní 
chystají audit pro nového ministra, který mapuje 20 let činnosti 
úřadu. „V rozborech jsme sledovali, v jakých krajích a oblastech 
byly jaké výkony a jaké okolnosti přispěly k tomu, že někde bylo 
dokončeno mnoho PÚ, jinde málo. Neradi bychom ale některá 
území diskriminovali proto, že tam byli nepříliš schopní vedoucí. 
Proto se snažíme zintenzivňovat spolupráci se starosty malých ob-
cí a sledujeme velký zájem o PÚ. Plánujeme i dotazník pro staros-
ty, abychom se dozvěděli, jak starostové PÚ vnímají a jaké problé-
my vnímají,“ řekla.

Nedvědová rovněž uvedla, že zadávání veřejných zakázek je 
nejdůležitější v oblasti PRV, kde došlo ke skluzu v čerpání financí. 
„Trvalo čtyři měsíce, než se ministerstvo financí rozhodlo, kdo bu-
de příjemcem dotací. Náš úřad měl vloni pouze prozatímní rozpo-
čet, neměl svoji podkapitolu pod MZe a tudíž to byl opravdu výji-
mečný stav. Nakonec se pravidla změnila a příjemcem se stal náš 
úřad. Skluz ale doháníme dodnes,“ řekla s tím, že konec čerpání 
dotací je v polovině roku 2015, kdy je třeba stihnout dočerpat ma-
ximum peněz, které byly na tyto záležitosti vyčleněny. „Ale i když 
měl loňský rok dramatický průběh, nebyl v těch číslech až tak špat-
ný. Podařilo se nám vyčerpat všechny prostředky z veřejné poklad-
ní správy a vyčerpat o 200 milionů korun více na PRV,“ dodala.

Mojmír Procházka: Pozemkové úřady přestaly 
vzkvétat už před pěti lety. 

mojmír Procházka z Českomoravské komory pro pozem-
kové úpravy řekl, že problém, proč pozemkové úřady nevzkvéta-
ly, začal už před pěti lety. „Příčinou bylo časté střídání ve vedení 
ÚPÚ, což vedlo k nekoncepčnosti, k nejednotnému zadávání za-
kázek apod. Podepsal se na tom již zmiňovaný zákon o veřejných 
zakázkách, kde jedním z hlavních kritérií byla nejnižší cena. Problé-
mem byla i generační výměna pracovníků v pozemkových úřa-
dech, příliš nových firem do oboru PÚ, kde ve sníženém objemu 
státních zakázek ve stavebnictví viděly firmy značný objem peněz, 
které procházejí přes PÚ. Proto se tyto firmy do tohoto oboru pře-
lily. Byla také nedostatečná kontrola a to vše vedlo až k současné-
mu stavu,“ shrnul.

Podle něj je situace v projekčních firmách kritická. Vzhledem 
k velkému počtu uchazečů o veřejné zakázky se dostaly ceny na his-
torické minimum. „Názory na tučné zisky v PÚ, které přišly ze stra-
ny především Agrární komory, jsou naprosto nepravdivé. A návrh na 
pozastavení PÚ na dva roky je nereálný, protože by to vedlo k záni-
ku firem dlouhodobě působících v oblasti PÚ. Přitom výchova schop-
ného projektanta PÚ trvá pět až deset let,“ řekl dále.

Procházka také shrnul, že nyní komoru trápí především nízký po-
čet zadaných zakázek, nejednotná zadávací dokumentace, nejed-
notné smlouvy, dlouhá doba výběrových řízení a již zmíněné nízké 
ceny, za které nelze odvézt kvalitní dílo. „Podle nás není v silách ma-
lého počtu pracovníků SPÚ, aby se na tom něco změnilo,“ řekl s tím, 
že nyní je třeba hlavně stabilizovat finanční zdroje pro PÚ, aby bylo 
jasno, v jakém rámci se bude možné pohybovat. „Pak by bylo pří-
nosné vytvořit pracovní skupinu ze všech zainteresovaných institucí, 
které se v daném oboru mohou pohybovat – MZe, SPÚ, AK atd. Mě-
li by se sejít a určit priority v PÚ. Jsou to tyto: vlastník, zpřístupnění 
pozemku, vodní poměry, zeleň, ale i uživatel. Z toho by se pak mě-
ly odvíjet budoucí PÚ. Chtěl bych požádat o jmenování styčného 
pracovníka za SPOV ČR,“ dodal. 

Jaroslav Martének: Seznamte se s dokumentem 
o prioritách pozemkových úprav po roce 2014

Projev doplnil Jaroslav martének z asociace poskytovatelů 
služeb pro pozemkové úpravy, podle nějž je třeba, aby Spolek 
pro obnovu venkova věnoval pozornost tomu, jak se bude záleži-
tost PÚ odvíjet v roce 2014. „Tento rok je novým začátkem pláno-
vacího období, nového PRV, kde musí PÚ mít stejně důležité místo 
jako doposud. Není možné připustit, aby se bez vašeho zájmu rea-
lizoval dokument „Priority pozemkových úprav v období 2014+“. 
Tento dokument vygeneroval SPÚ a visí na jeho stránkách. Seznam-
te se s ním. Pro některé kraje je zajímavý a perspektivní, ale pro ji-
né znamená ohrožení. V Jihomoravském kraji se tím zabývali a zjis-
tili, že na jižní Moravě má být do roku 2020 dokončeno 56 PÚ, 
z nichž 46 bude dokončeno do konce roku 2015 a pak dlouho nic,“ 
řekl. 

vyUŽiTí Finanví z eU v oBdoBí 2014 – 2020 
pro poTŘeBy venKova

Josef Postránecký: Představy územních partnerů
jsou vyšší než představa MMR, ale ta je zase 
vyšší než představy většiny řídících orgánů.

Josef Postránecký z mmR v úvodu uvedl, že nová ministryně 
určí základní směry rozvoje MMR, a to i v oblasti využití peněz EU 
v novém programovém období. „Pro oblast evropských fondů bu-
dou hned dvě řízené sekce na úrovni náměstků. Náměstek Braun 
bude řídit sekci koordinace evropských fondů a náměstkyně Klára 
Dostálová bude řídit sekci evropských programů, které má MMR 
ve své působnosti – tj. IROP, Technická pomoc a programy evrop-
ské územní spolupráce. Ve třetí sekci veřejného investování a ces-
tovního ruchu, řízené náměstkem Houdkem, je oblast veřejných 
zakázek, cestovního ruchu a veřejných dražeb. Zatím není obsaze-
no místo náměstka u 4. sekce územního plánování, stavebního řá-
du a bytové politiky,“ řekl Postránecký.

Z  č i n n o s t i  S P o V  Č R  1 4Z

Josef Postránecký (MMR)
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Uvedl, že hlavním úkolem zůstává připravit Dohodu o partner-
ství – základní zastřešující dokument tak, aby mohl být odeslán 
komisi nejpozději 22. dubna. Ta je nyní po meziresortním připo-
mínkovém řízení v procesu hodnocení vlivu na životní prostředí. 
V březnu by měl být ukončen a poté bude materiál předložen 
k projednání vládě.

Pokud jde o územní dimenzi, probíhají jednání mezi všemi tře-
mi stranami, tzn. zástupci územních partnerů – mezi nimiž je 
SPOV, NS MAS, SMS, SMO, Asociace krajů – dotčenými řídícími or-
gány operačních programů a MMR. „Tam jsme se posunuli dopře-
du. Zatím ale není nijak vysoká míra shody na finančních aloka-
cích. Představy územních partnerů jsou vyšší než představa MMR, 
ale ta je zase vyšší než představy většiny řídících orgánů,“ řekl Po-
stránecký. Informoval, že náměstkyně Dostálová představila územ-
ním partnerům určitou představu. Ta hovoří o tom, že územní part-
neři by měli dostat finance takto: kraje 110 mld., MASky 20 mld., 
ale bez PRV. Integrované územní investice pro největší aglomera-
ce, kterých je sedm, by měly dostat cca 60 mld., menší aglomera-
ce přes integrované plány rozvoje území cca 10 mld. „Je to jen ná-
vrh, ne všichni s ním souhlasí. Bude záležet na rozhodnutí vedení 
MMR, jakou strategii pro vyjednání těch alokací stanoví v nejbližší 
době,“ řekl Postránecký.

Pokud jde o MASky, částka je atraktivní. Ale z jednání s řídícími 
orgány příslušných OP se ta částka rýsuje jako nižší. „Je důležité 
určit, kde MASky budou. Zatím vedle PRV je domluvena aktivní 
participace přes IROP a OP Zaměstnanost. S dalšími OP jednání stá-
le probíhají. Zatím řídící orgány nepřistoupily na aktivní zapojení 
MAS do OPŽP nebo OP Podnikání. Je tam ale dohoda o hledání 
cest jiného zapojení MAS. Například u MŠMT budou MASky plnit 
roli animátora a vyhledávat potenciální žadatele pro prostředky 
z tohoto programu,“ dodal Postránecký.

Pavel Sekáč: 300 milionů Euro se přesunulo 
z PRV ve prospěch obcí. A ty si je musí hlídat.

Vrchní ředitel sekce rozvoje venkova na ministerstvu ze-
mědělství Pavel Sekáč uvedl, že MZe mělo ještě na sklonku loň-
ského roku komplikace se schválením legislativy kolem Společné 
zemědělské politiky. Zmínil, že se podařilo uzavřít základní předpi-
sy a v současnosti se připravují tzv. delegované akty k základním 
nařízením. Více než venkov se ve Společné zemědělské politice ře-
ší zemědělské otázky, jsou to přesuny mezi I. (přímé platby) a II. pi-
lířem (PRV) a diskuze nad různými technikáliemi.

Období 2007–13 má rozpočet cca 95 mld. korun, včetně čes-
kého spolufinancování. Na základě tlaku zejména Francie došlo ke 
snížení kofinancování pro období 2014+ na úroveň 85:15 oproti 
současným 75:25. „Tím pádem jsme na rozpočtu PRV (i po ode-
čtení 300 mil. EUR přesunutých ve prospěch strukturálních fondů, 
resp. IROPu a MŽP), na 62 miliardách na sedm let, tedy minus 
30 milirad na 7 let v PRV,“ uvedl Sekáč. Dodal, že diskuze o pře-
sunu mezi I. a II. pilířem je dána pouze myšlenkou, aby se podařilo 

uplatit zemědělské závazky, i včetně pozemkových úprav. Ty dnes 
klesají z částek cca 700 mil. ročně na cca 150 mil. ročně. 

Sekáč dále zmínil úlohu MASek, na které je z PRV určeno 5 %, 
i když dojde ke snížení z 4,5 mld. na 3,5 mld. korun a připomněl 
300 milionů Euro, které byly přesunuty z PRV na občanskou vyba-
venost a infrastrukturu do operačních programů. „Těch 300 mili-
onů se počítá ve prospěch obcí. A ty si je musí hlídat,“ řekl.

Sekáč vyjádřil obavy z vytváření metodického prostředí pro ad-
ministraci budoucích fondů na MMR. „Máme obavy, jestli je ten 
moloch, který se na MMR vytváří, vůbec funkční,“ nastínil.

„V minulosti byl zainvestován obrovský aparát SZIFu, jsou zde 
informační systémy, registry atd. a to se může velmi výrazně naru-
šit. Máme snahu udržet tuto naši integritu v kompaktnosti,“ dodal.

Co je Územní dimenze?

Místopředseda SPOV Radan Večerka: Individuál-
ní projekty nejsou tak efektivní a nemají takový 
dopad na malé obce jako integrované nástroje

 
Josef Postránecký v následné diskusi uvedl, že územní dimenze 

má dva segmenty. 1) Integrované nástroje, použité v konkrétním vy-
mezeném území – to jsou MASky, ITI nebo IPRÚ. 2) Individuální pro-
jekty pro preferenci určitých typů území, jak jsou schváleny v usne-
sení vlády. Např. ke strategiím regionálního rozvoje jsou vymezeny 
hospodářsky problémové regiony státu a cílenou výzvou příslušného 
OP můžou být peníze směřovány pouze do těchto vymezených regi-
onů. MŽP má zase vymezeny oblasti výrazně znečistěné ovzduším 
nebo vodou a ty také nepokrývají celou republiku, ale jen její části.

Předseda SPoV eduard Kavala zmínil, že mezi regionálními 
partnery zatím nedošlo k dohodě (v době jednání SPOV), což Po-
stránecký komentoval slovy, že pokud se aktéři nedomluví, stanoví 
alokace stát a bude je vyjednávat s Evropskou komisí a ta je může 
ještě snížit, pokud stát neprokáže potřebnost tak vysokých alokací. 

Z  č i n n o s t i  S P o V  Č R  1 5Z

Pavel Sekáč (MZe)

Eduard Kavala
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Stanislav Rampas

Josef Bezdíček (SMO)

Z  č i n n o s t i  S P o V  Č R  1 6Z

místopředseda SPoV Radan Večerka zdůraznil partnerský 
princip a potřebu znát systémové nástroje, které EK používá k to-
mu, abychom se připravili na čerpání v příštím plánovacím obdo-
bí. „Individuální projekty řízené jednotlivými řídícími orgány ne-
jsou tak efektivní a nemají takový dopad na malé obce jako inte-
grované nástroje,“ řekl. 

Výkonný tajemník SPoV Stanislav Rampas informoval o ná-
vrhu, který na posledním jednání předložila Klára Dostálová, teh-
dy ještě z pozice Asociace krajů (nyní je ve funkci náměstkyně 
MMR). „Ty částky jsou k diskuzi. Územní partneři je mohou nyní 
připomínkovat. K tomu existuje i textová část, která se týká nejen 
alokace, ale i stálých konferencí a jejich složení,“ uvedl Rampas 
a dodal, že je potřeba se soustředit na MPO. „Je tam nastíněna 
možná cesta, že by vznikla samostatná osa pro CLLD. Ale není ře-
čeno, v jakém objemu a na co. Měli jsme představu, že by to bylo 
na mikropodniky a malé podniky, popřípadě samostatné živnost-
níky. Tam je potřeba najít si cestu,“ uvedl.

masKy pro venKov

Milan Bena: Uvědomme si, že MASky
jsou zatím jediným nástrojem pro pomoc
venkovu i do budoucna

Radan Večerka informoval o jednání s ministryní MMR Jouro-
vou. „Probrali jsme všechny OP a myslím, že jsme v souladu. Bavi-
li jsme se také o standardizaci MASek a následné jejich certifikaci 
a rozkryli jsme i problém tvorby integrovaných strategií, který se 
musí řešit ve spolupráci s MMR,“ uvedl.

Tomáš Šulák jako zástupce MAS uvedl, že problém standardi-
zace je i v tom, že se protahoval. MASky byly dávno připraveny se 
tomu podrobit, už vloni připravovaly strategii pro příští období. 
„Nyní jsou MASky zapojeny do OP Technická pomoc, v srpnu mu-
sejí mít strategie hotovy a pokud bude podpis Dohody o partner-
ství přesunut z března na červen, tak budou na finalizaci strategií 

tak dva měsíce. Je potřeba apelovat, aby standardy ze strany MZe 
byly konečně posunuty dál a konečně byly spuštěny,“ řekl.

Pavel Sekáč připomněl, že poptávka po standardizaci MAS 
vznikla proto, že někdo zpochybnil MASky jako finanční subjekt pro 
to, aby tyto peníze dostávaly. „Proto vytváříme standardizací pro-
ces (kolikrát i umělý), kterým legitimizujeme, že MASky na trhu bu-
dou moci finanční prostředky realizovat a administrovat,“ řekl.

milan Bena ze středočeského Spolku připomněl, že EU dala 
jasný pokyn, že LEADER musí jít do všech operačních programů. 
„MZe je otcem MASek. Jiné resorty o tom celých sedm let nevě-
děly. V roce 2007–2013 bylo podpořeno 112 MAS a dnes je jich 
176. Uvědomme si, že MASky jsou zatím jediným nástrojem pro 
pomoc venkovu i do budoucna,“ řekl. 

Vrchní ředitel Sekáč reagoval, že kolik budou moci MASky čer-
pat, je záležitostí toho, co budou moci strategie MASek nabídnout 
pro řešení z jednotlivých fondů. „Když na MPSV pochopí, že jste 
schopni „suplovat“ práci úřadů práce, tak máte velký prostor. Ra-
dan Večerka občas říká: Vy jste ten Program rozvoje venkova, tak 
to řešte všechno. A já na to říkám: Pozor na všechny tyto poučky, 
kdo má co řešit jen pro to, že se tak jmenuje. Já taky nemůžu po-
séct všechny louky, ač se jmenuji Sekáč.“

Člen předsednictva SPOV Jan Florian k návrhu SPOV na 50 mld. 
korun pro využití metody LEADER v budoucím plánovacím období 
uvedl, že při 175 MASkách se jedná o 9,5 % alokace toho, co jde 
přes Dohodu o partnerství (čili minus PRV). „Návrh SMO – tedy 
11,5 mld. bez PRV – je 2,125 % proti 55 % obyvatel, kteří žijí na 
venkově. Návrh, který je předložen paní Dostálovou, představuje 
asi 4 %. To odpovídá dnešnímu vnímání jednotlivých OP, protože 
MPSV dávají asi 3 %,“ vypočítal Florian. „Musíme hrát na strunu 
zajištění pracovních míst, nepřistoupit na 20 miliard, ale dál chtít 
těch 50 miliard,“ uzavřel.

(Podrobný záznam z diskuse je v zápisu z únorové schůze SPOV.)

zmĚny v inTeGrovanÉm 
sysTÉmU naKlÁdÁní s odpady

Zbytečné, riskantní a příliš drahé jsou zásadní změny zejména 
komunálního odpadového hospodářství, o kterých se v současné 
době uvažuje v naší zemi. A nejen to. Umělá strategie je založena 
na centralizaci řízení toků odpadů do vybraných zařízení, která pro 
svůj provoz potřebují množství odpadů, jaké obce ve skutečnosti 
ani nevyprodukují. Hrozí nám konec třídění odpadů? Konec samo-
statného rozhodování o nakládání s nimi? Pokud by změny schvá-
lila vláda, pak ano. Je o tom přesvědčen ředitel České asociace 
odpadového hospodářství (ČaoH) Petr Havelka, který zavítal 
na únorovou schůzi Spolku a s ním i starosta obce Kněžice mi-
lan Kazda. Dalo by se říct, že jeho obec s 510 obyvateli je příklad-
nou v nakládání s odpady. Také on je odpůrcem připravovaného 
projektu Integrovaný systém nakládání s odpady. „Odpady se za-
býváme, snažíme se řešit biologicky rozložitelné odpady, ale je to 
jen kapka v moři,“ řekl starosta a v číslech uvedl, jak se jeho obci 

Radan Večerka
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postupně daří snižovat náklady za zpracování tuhých komunálních 
odpadů právě díky třídění.

Milan Kazda: Půjdeme-li cestou spaloven, zvýší 
se nám cena za tunu odpadů z jednoho tisíce 
korun alespoň na sedm

„Pokud půjdeme cestou spaloven, obávám se finančních dů-
sledků. Protože cena ve spalovně se předpokládá ve výši cca 2250 
korun, což je dvojnásobek současných cen za tunu. Druhé číslo je 
ale ještě horší. Použiji-li prostý odhad, je dnes v ČR zhruba 150 sklá-
dek komunálního odpadu. Omezíme-li se a vybudujeme-li 15 spa-
loven, tak se nám zvýší doprava zhruba desetkrát, což by i při efek-
tivnější logistice a snížení částky na polovinu znamenalo stále ko-
lem 7000 korun za likvidaci jedné tuny odpadu. Budeme to my, kdo 
to bude muset občanům vysvětlit,“ řekl. 

Obec Kněžice zpracovává odpad a třídí, od roku 2007 i bio-
odpady. V číslech starosta uvedl, že zatímco ještě prvním rokem 
sebrali 14 tun bioodpadu a vyprodukovali 224 tun komunálního 
odpadu, v roce 2012 díky třídění ubylo komunálního odpadu na 
123 tun a biologického posbírali dokonce 46 tun.

Mýty a pověry kolem zákona
o registru smluv

V Poslanecké sněmovně je nyní „načten“ zákon, který vyvolá-
vá velké emoce. Jednoduše řečeno by měl zaručit, aby všechny 
smlouvy, které se dotýkají veřejného majetku a veřejných peněz, 
byly automaticky veřejné. Mohlo by se zdát, že jde o další zbyteč-
nou administrativu. Jak ale ukazují zkušenosti ze Slovenska, je to 
jedna z nejúčinnějších cest, jak zajistit, aby se s veřejnými prostřed-
ky nakládalo hospodárně a účelně. Samozřejmě zejména u malých 
obcí, kde si lidé vidí jeden druhému do talíře, je veřejná kontrola 
silná již nyní a je tak k diskusi, zda zrovna tam je zákon potřeba 
okamžitě. Právní předpisy ale mají být dostatečně obecné. Nejhor-
ší jsou výjimky a výjimky z výjimek.

Zákon je velmi krátký, jasný a jeho výhodou je, že nezavádí žád-
ný nový úřad nebo administrativu. Přesto se kolem něj vytvořilo ně-
kolik zákeřných mýtů. Které to jsou?

prÁvní nejisToTa, zda smloUvy plaTí či ne
Zákon říká, že smlouvy se považují za neplatné, pokud se nezve-

řejní do 3 měsíců od podepsání. „Nelíbí se jedné ze stran výsledek 
výběrového řízení? Pak si nezveřejněním smlouvy či některé její čás-
ti nebo jejím pozměněním vytvoří podmínky pro pozdější zneplat-
nění,“ tvrdí poslanecký zpravodaj k zákonu. To je však nesmysl, na-
vržený zákon takovou jednostrannou manipulaci neumožňuje. Zce-
la konkrétně vyjmenovává několik položek, které – pokud jsou 
zveřejněny – znamenají platnost smlouvy. Ty si druhá strana může 
kdykoliv na veřejně přístupném registru smluv zkontrolovat. A co 

Kateřina Kapková a Stanislav Rampas Tomáš Chmela (SMS)
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Ředitel asociace Petr Havelka poté informoval přítomné o tom, 
co by případný systém přinesl obcím (powerpointová prezentace 
je uložena na www.spov.org). S Petrem Havelkou vznikl na toto té-
ma rovněž samostatný rozhovor (viz. rubrika Rozhovor). 

Tomáš Chmela: Vadí nám, že se ze zacházení 
s odpady dělá obor, který by měl být veřejně 
dotován z eurofondů a kapes občanů

Téma uzavřel Tomáš Chmela ze Sdružení místních samo-
správ, kterému nejvíce vadí, že z tak široce výdělečné činnosti ja-
ko je zacházení s odpady se dělá obor, který by měl být veřejně do-
tován z eurofondů a z kapes občanů. „U spaloven se hovoří o čty-
řech miliardách korun. My k tomu máme v SMS jasné stanovisko: 
nezvyšovat poplatky za svoz komunálního odpadu pro občany 
a podporovat řešení, které bude orientováno tržně, tzn., že nebu-
de vyžadovat velký vstup veřejných prostředků do výstaveb nových 
zařízení. A když už, tak spíše do adaptací stávajících kapacit – ce-
mentáren, tepláren apod.,“ dodal.

Ze zápisu Kateřiny Kapkové zpracovala marie Šuláková

víc – smlouvu mohou zveřejnit obě strany, každá nezávisle na dru-
hé, takže úředník nemůže nic schválně blokovat. Co by to bylo za 
smlouvu, u které ani jedna strana nemá 3 měsíce zájem, aby zača-
la platit? Oproti Slovensku navíc český návrh neumožňuje snadné 
manipulativní „opravy“ jednou uveřejněné smlouvy.

Sankce neplatnosti smlouvy přichází až v situaci, kdy smlouva 
není zveřejněna 3 měsíce, a netýká se mimořádných událostí. Te-
dy obavy, co vše se může napáchat, když registr na pár hodin zko-
labuje, jsou opravdu strašením.

adminisTraTiva, KTerÁ zaTíŽí pŘi KaŽdÉ oBjednÁvCe
Někteří kritici opakují námitku, že zákon bez dolního limitu pro 

uveřejňování faktur a objednávek je nelogický. Obce údajně zahltí 
byrokracií a registr účtenkami za pár korun. Návrh je ale úplně jiný! 
Požaduje bez limitu zveřejňovat pouze smlouvy, zatímco u faktur 
a objednávek naopak limity předpokládá (vláda je má dle § 9 sta-
novit v nařízení).

Dále je nutno zopakovat, že to, čemu se strašidelně říká „uveřej-
nit smlouvu v centrálním registru“ je ve skutečnosti postup skoro 
stejný, jako odeslání e-mailu. Detailní měření zátěže ukázalo, že zve-
řejňování smluv vyžaduje desetinu procenta pracovního času úřadu.

Opakovaně omílaným omylem je tvrzení, že obcím ulehčí limi-
ty na zveřejnění smluv. Zveřejnit by se měly jen smlouvy například 
nad 50 000 Kč. Prý to ušetří na byrokracii. Opak je pravdou! Fran-
tišek Korbel ještě jako náměstek ministryně spravedlnosti vysvět-
loval již před rokem Svazu měst a obcí, že limity na smlouvy para-
doxně přinesou vyšší zátěž a řadu komplikací. Byly by nutné dvě 
evidence (nad limitem a pod limitem), s částkami by se manipulo-

http://www.spov.org
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valo, a zcela neřešitelné by byly darovací smlouvy nebo ty za sym-
bolickou nebo důvodně sníženou cenu, ke kterým by se musely 
dělat znalecké posudky. Nemluvě o smlouvách, v nichž si smluvní 
strany poskytují plnění opakovaně po určitou dobu a nikdy neví, 
kdy součet překročí stanovený limit.

CiTlivÉ Údaje se dosTanoU do nepovolanýCh rUKoU?
Často se kritici také ohání bezmocnými stařenkami či týranými 

ženami, jejichž osobní údaje zákon zveřejní, jestliže uzavřou 
smlouvu s obcí nebo příspěvkovou organizací obce. Úplný nesmy-
sl. Zákon (§ 3) uvádí, že informace ve smlouvě, které se podle zá-
kona o svobodném přístupu k informacím neposkytují, se neuve-
řejní. Zákon o svobodném přístupu k informacím totiž chrání osob-
ní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (§ 8a). 
Ačkoliv zákon vyžaduje (§ 5) uvést osobní údaje smluvní strany, 
ustanovení (§ 3) o ochraně osobních údajů tím není dotčeno.

Má vlast v proměnách 2013

V pondělí 24. února doputovala část výstavy Má vlast v promě-
nách do Olomouce na vlakové nádraží, a bude tam až do 27. břez-
na, kdy se přesune na vlakové nádraží do Ostravy. Na fotografiích, 
které jsou v Olomouci k vidění, jsou proměny „olomouckých“ ob-
cí Tučín, Loučná nad Desnou, Jindřichov-Pekařov a města Jeseník. 
Jsou zde však také snímky, které dokumentují proměny v Ústec-
kém nebo Karlovarském kraji. Část výstavy patří projektu „Nejkrás-
nější nádraží“, které pořádá stejná agentura – Entente Florale. 
Spolek pro obnovu venkova ČR na přípravě výstavy i na jejím prů-
běhu v loňském roce spolupracoval, letos tato spolupráce pokra-
čuje ve formě podpory ze strany čtyř krajských organizací Spolku. 
Vernisáž k putovní výstavě Má vlast v proměnách 2014 bude 
11. května zahájena v Praze na Vyšehradě. KK
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V praxi to znamená, že tyto osobní údaje nebudou uveřejněny 

a smlouva přesto bude platná (uveřejněna bez osobních údajů). 
Jde pouze o výjimečnou situaci, kdy smluvní straně, jejíž osobní 
údaje mají být anonymizovány, hrozí újma na jejích právech.

V odmítání mýtů a omylů by se dalo pokračovat dále. Zákon ur-
čitě není svatý grál, který nás všechny spasí. Přesto je škoda, že se 
debata o něm nevede ve věcné rovině, ale na základě pověr a stra-
šidel. Řada starostů ke zveřejňování smluv přistoupila dobrovolně, 
protože tím předchází obvinění, že zakázky přihrávají kamarádům 
a příbuzným. Prevence je vždy lepší, než vyšetřování, kontroly a ob-
viňování. A někteří si dokonce pochvalují, jaké další přednosti to 
přineslo: úředníci raději a snadněji pracují s evidencí na webu, sta-
rosta a radní se ke smlouvám dostanou třeba i při mimořádném 
jednání o víkendu nebo z dovolené.

mgr. Petr Bouda,
právník Frank Bold, člen expertní skupiny Rekonstrukce státu

Semináře k soutěži 
Vesnice roku 2014

Ve čtvrtek 27. 2. se v obci Žítková na Uherskobrodsku ve Zlín-
ském kraji konal seminář pro předsedy, místopředsedy a tajemní-
ky Soutěže Vesnice roku 2014. Dozvěděli se, podle jakých kritérií 
hodnotit jednotlivé stuhy, včetně nejvíce ceněné zlaté. Seminář po-
řádal Mikroregion Východní Slovácko a zaštítilo jej ministerstvo pro 
místní rozvoj a Spolek pro obnovu venkova. Na březen jsou v plá-
nu tři inspirativní semináře pro obce, které uvažují o účasti v letoš-
ním dvacátém ročníku SVR: 12. 3. v obci Studenec (Liberecký kraj), 
13. 3. v obci Jeseník nad Odrou (Moravskoslezský kraj) a 14. 3. v ob-
ci Tvarožná Lhota (Jihomoravský kraj). KK
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NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 
15. – 17. 10. 2014, Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj 

 

 
 

 
 

N Á V R H   T É M A T   K O N F E R E N C E 
 
 
Přípravný tým letošního ročníku Národní konference VENKOV navrhuje shrnout hlavní témata diskutované na 
konferenci pod známé heslo KOSTEL - ŠKOLA - STATEK - HOSPODA, vystihující čtyři neopomenutelné prvky každé 
vesnice. Uvedená hesla slouží jako metafory, jejichž volnější interpretace určuje rámec hlavního programu 
konference a následných workshopů: 
 

- KOSTEL – péče o památky na venkově, živá kultura na venkově (tradice a folklór vs. současné a živé 
umění), krajina jako otevřená galerie starého i současného umění, obnova hmotného i nehmotného 
kulturního dědictví a jeho netradiční využití, provázanost kultury a cestovního ruchu, vztah ke kořenům, 
evropská křesťanská kultura, … 
 

- ŠKOLA – zapojení dětí a mládeže do života na venkově a rozhodování o své budoucnosti, inovativní 
přístupy k místní vlastivědě, spolupráce mezi obcemi a školami, demografická struktura a migrace 
obyvatel venkova, podpora rodin, … 
 

- HOSPODA – dostupnost a kvalita služeb cestovního ruchu (ubytování, stravování, …) na venkově, vhodná 
témata pro destinační management venkova a jeho organizace, nové impulsy a fenomény v cestovním 
ruchu a jak na ně reagovat, … 
 

- STATEK – selský stav, současný vývoj zemědělství, vztah k půdě, sedláci vs. uživatelé půdy, 
„vykořisťování“ půdy, eroze půdy, prostupnost krajiny, místní zaměstnanost, živnostenské podnikání na 
venkově, podpora místních řemeslných i zemědělských produktů, … 

 
Účastníci budou na tato hesla nahlížet z pohledu HISTORIE i SOUČASNOSTI, ale především BUDOUCNOSTI, 
charakterizované aktuálními pojmy KREATIVITA - INOVACE - SPOLUPRÁCE - ROZVOJ.  
 
Část odborného programu konference bude samozřejmě věnována i přípravě aktérů venkova na období víceletého 
finančního rámce EU 2014 – 2020, především formou otevřených individuálních konzultací v EU CAFE.  
 
 

 
 

Budeme rádi za Vaše případné připomínky a náměty k programu konference,  
které prosím zasílejte do úterý 18. 3. 2014 na e-mail info@konferencevenkov2014.cz. 

 
 
 
 

Více informací od května na www.konferencevenkov2014.cz. 
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Místo pro MAS v ABK?

Předseda NS MAS František Winter informoval o jednání s bu-
doucím ministrem zemědělství, kterému nabídl možnost využít ka-
pacit NS MAS. Předmětem jednání bylo místo v monitorovacím vý-
boru budoucího PRV, dále místo v Antibyrokratické komisi (ABK) 
a poradce na problematiku MAS.

Winter informoval o plánovaných jednáních kontrolní komise 
a auditu ve Varnsdorfu, jednání v Opavě k předfinancování projek-
tů od České spořitelny kontokorentem a jednání regionálních part-
nerů s MMR cílem definování alokace pro CLLD do Dohody o part-
nerství (DoP), dojednaná částka se poté musí rozdělit do operač-
ních programů.

Mikropodniky a OPŽP?

Koordinátor vyjednávacího týmu Václav Pošmurný informoval 
o jednáních k územní dimenzi. V rámci OP PIK jsou otevřeny dve-
ře, je vložen nový specifický cíl na dotace pro mikropodniky, o kte-
rém se bude dále diskutovat. 

Finální verze DoP je v nyní SEA hodnocení, textace k CLLD ne-
naznala změn i po připomínkování všech 
ministerstev. CLLD je zahrnuto všude kromě 
OP Doprava. (Verze DoP v SEA je na webo-
vých stránkách www.nsmascr.cz.) Po SEA 
bude dopsána finální částka.

Pošmurný informoval o jednáních na 
AOPK jako zprostředkujícím subjektu pro 
4. Osu OPŽP. Jsou zde 3 varianty, pokud 
bude AOPK zprostředkující subjekt, tak 
vzniknou 3 linie spolupráce – 1) individu-
ální projekty, kde MAS budou dodávat 
soulad se strategií (a tím preferenční bo-
dy), MAS budou mít možné drobné pro-
středky z OPTP na administrativu s tím spo-

Zástupci NS MAS jednali s novými ministry.
Finišuje příprava Dohody o partnerství

Výbor národní sítě maS se na únorovém jednání na krajském úřadě Středočeského kraje zabýval kromě zpráv 
o činnosti jednotlivých aktérů také stavem vyjednávání operačních programů, přípravou valné hromady, rozpočtu 
na další období, změnou stanov či zajištěním technické pomoci pro maS v oPTP.

jenou. 2) Projekty MAS na území CHKO či NP nebo NATURA 2000 
– MAS by měly dělat část strategie dohromady a budou moci po-
dat projekt spolupráce na tomto území. 3) Třetí varianta nabízí 
možnost MAS být jako žadatel v individuálních projektech. V rám-
ci OPŽP je ve hře možnost pomáhat SFŽP s administrací např. do-
tací na kotlíky. 

Koordinátor rovněž informoval o jednání s ministryní pro míst-
ní rozvoj Věrou Jourovou, která chtěla podklady jako data, čísla, 
grafy k CLLD. „Byla mile překvapená, že víme, co chceme a máme 
na to podklady?“ konstatoval vyjednavač.

Kolik jsme (ne)vyčerpali?

Evropská komise podle Pošmurného připomínkovala všechny 
operační programy na období 2014–2020 koncem ledna, sumari-
zované připomínky by měly být zaslány během února a poté vznik-
nou šesté verze operačních programů. „Například v IROP je disku-
ze o obnově kulturních památek – přímá vazba na zaměstnanost 
a jejich využití, typy a oblasti památek,“ doplnil.

Pošmurný připomněl, že ČR nevyčerpala v rámci evropských do-
tací v období 2007–2013 cca 150 miliard korun.
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Výbor Sítě v únoru v Praze projednával roli MAS v jednotlivých operačních programech

Jiří Krist, František Winter, Olga Špiková a Václav Pošmurný na jednání výboru NS MAS

http://www.nsmascr.cz
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Koordinátor Václav Pošmurný upozornil, že v rámci MAS je nut-
né dobře zacílit na monitorovací indikátory a ty poté splnit. Stra-
tegie je potřeba připravovat s touto vizí. Obecná metodika pro in-
tegrované nástroje se dotváří, manuál SCLLD bude doporučující – 
na něj se také zaměří pro MAS před valnou hromadou 12. března 
v Týnci nad Sázavou.

Jaké bude spolufinancování?

V rámci diskuze přítomní upozornili na nebezpečí spolufinan-
cování nákladů MAS. Není to již v rozporu v rámci certifikace, kde 
se již neřeší striktní omezení „podnikání MAS“. Nadále však zůstá-
vá požadavek na klíčování nákladů. U NNO je velký otazník a dis-
kutuje se, které projekty budou spolufinancovány. Ministerstvo fi-
nancí by mělo vyjít s informací v červnu – bude to přímá vazba na 
státní rozpočet. Povinnost ČR již nebude pro další období spolufi-
nancování – 85% dá EU na dotaci a zbytek dodá jako spoluúčast 
žadatel (včetně spolufinancování podílu státu a části dotace).

Do 22. dubna musí být odeslána DoP do Evropské komise k fi-
nalizaci. Poté tam budou do tří měsíců odeslány operační progra-
my včetně SEA hodnocení. Do konce června budou definovány OP 
včetně alokací.

Pošmurný uvedl, že v IROP je v plánu samostatná osa pro CLLD, 
v OP Zaměstnanost zatím takovýto trend není.

(Poslední návrhy OP na webu NS MAS ČR včetně DoP
http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/ )

Přínosy vyjednávání

V diskuzi byly vzneseny připomínky, že krajští zástupci by měli 
dávat více podkladů pro jednání v rámci krajských sdružení. Zá-
stupci MAS neumí dobře vysvětlit, jaké jsou přínosy vyjednávání. 
Předseda Winter upozornil, že i při nejnižší variantě 20 miliard ko-
run na CLLD v celé ČR je již vyjednáno v přímém propočtu cca 20 
milionů korun na MAS a rok. „Do vzorečků na výpočet alokací pro 
MAS pro jednotlivé OP je navrženo ze strany NS MAS i zohledně-
ní počtu obyvatel, plochy, nezaměstnanost a další možné vstupy, 
které jsou definovatelné podle vhodnosti pro daný operační pro-
gram,“ řekl Winter.

Místopředseda NS MAS Jiří Krist upozornil, že za peníze vyna-
ložené na vyjednávání se získalo mnohem více: Za vynaložený 1 mi-
lion korun na vyjednávání, je usilováno o získání 49 miliard korun 
pro implementaci v rámci činnosti MAS. „V rámci vyjednávání je 
z výše uvedených 49 miliard již cca 16 miliard de facto potvrze-
ných. Již teď bylo vyjednáno pro přípravu strategií MAS a překle-
nutí období 750 tis. korun na MAS z OPTP a 500 tisíc korun na 
MAS z MZe (opatření III.4.1. pro nepodpořené MAS) a příslib pod-
pory 112 podpořeným MAS z V. Osy PRV na podzim 2014,“ řekl 
Krist. „Každá MAS měla mj. díky vyjednávání NS MAS ČR možnost 
získat až 1 250 000 korun na přípravu své strategie,“ dodal.

Materiál, který tvoří koordinátor v rámci svých zpráv, měl být 
původně určen jen členům výboru jako sumář. O otevřenosti však 

návrh alokací:

http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 192 • 3/2014

Z  č i n n o s t i  n S  m a S  2 2Z
hovoří i to, že zástupci MAS měli možnost tabulku vyjednávání vi-
dět v zápisech z jednání výboru a také ve Zpravodaji venkova (cca 
od podzimu 2013).

Memorandum SMS, SMO a SPOV

Místopředseda SPOV Radan Večerka, který je pravidelným 
účastníkem jednání výboru NS MAS, představil výkonného tajem-
níka SPOV Stanislava Rampase z Plzeňského kraje. Dále předsta-
vil memorandum „Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+“ 
a jeho aktéry, jehož podpis se uskuteční na MMR. Dále uvedl, že 
se plánuje slavnostní podepsání memoranda na Dnu malých obcí 
první úterý v březnu. 

Memorandum SPOV, SMS a SMO je vůbec prvním společným do-
kumentem, který definuje priority územního rozvoje za peníze z ev-
ropských fondů v programovacím období 2014 – 2020. Mimo jiné ta-
ké říká, že pro dosažení regionálních cílů bude třeba dostat z EU 
zhruba 250 miliard korun. Z toho by 35 miliard korun mělo jít na pro-
jekty prostřednictvím místních akčních skupin metodou komunitně 
vedeného místního rozvoje. (O memorandu píšeme v ZV na jiném 
místě.) „Iniciátoři společného prohlášení v brzké době osloví další 
partnerské organizace, aby se k memorandu připojily,“ řekl Večerka.

Zástupci SPOV chtějí garance NS MAS za SCLLD

V průběhu jednání vedli zástupci NS MAS a SPOV diskusi nad při-
pojením NS MAS k dokumentu. V závěru padl návrh, aby NS MAS 
zaštítila všechny MAS, že jsou schopny implementovat uvedenou vý-
ši finančních prostředků v rámci plnění svých SCLLD a tím oponovat 
některé reakce, že MAS nebudou schopny takovýto objem prostřed-
ků implementovat a zajistit dostatečnou absorpční kapacitu.

Předseda Winter potvrdil, že v minulosti se připojení NS MAS 
pod obdobné memorandum obrátilo vůči zástupcům NS MAS. 
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„MAS jsou realizátory a implementátory SCLLD v rámci svých úze-
mí a pro své žadatele,“ uvedl Winter.

NS MAS ČR garantuje, že navržené požadavky v memoran-
du „Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+“, především 
v oblasti alokace pro CLLD, jsou schopny MAS na venkově im-
plementovat pro jednotlivé žadatele na individuální projekty 
v rámci integrovaného nástroje CLLD v období 2014–2020.

Plán organizačního zajištění

NS MAS získává podporu z podpůrného projektu OPTP a pro-
jektu na podporu NNO ze strany MMR.

V rámci OPTP bude částečně financována činnost tajemnice. 
V rámci projektu MMR bude nová zaměstnankyně, na kterou bylo 
vyhlášeno výběrové řízení. Ze strany MMR bylo zasláno rozhodnutí 
o poskytnutí dotace pro NNO ve výši 400 tisíc korun, z čeho je polo-
vina příspěvek na mzdu a polovina příspěvek na semináře v krajích. 

Spolupráce s ČZU

Petr Hienl z MAS Krajina srdce, jako vedoucí PS Vzdělávání, 
zpracoval návrh memoranda o spolupráci s Českou zemědělskou 
univerzitou (ČZU), které navrhuje větší zapojení studentů více do 
více MAS. Předseda Winter navrhl slavnostní podpis memoranda 
na valné hromadě NS MAS a výbor memorandum schválil.

Výbor NS MAS přijal za nové členy MAS Hrušovansko a MAS – 
Střední Polabí. Schválil rovněž nefinanční partnerství se SPOV v rám-
ci projektu předkládaného na MŠMT v rámci 50. výzvy OP VpK – 
vzdělávání v obcích do dvou tisíc obyvatel.

Ze zápisu z jednání o. Špikové zpracoval a zkrátil T. Šulák
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Stánek Ministerstva zemědělství byl navržen ve stylu selské lido-
vé architektury, která vystihuje respektování tradic českého venko-
va ve vazbě na budoucnost zemědělství a rozvoj venkova. SALIMA 
slaví 40. narozeniny, v posledních letech se koná každé dva roky. 
Letos se na veletrzích představuje 786 vystavovatelů, což je podle 
pořadatelů o 15 procent více než před dvěma lety, a 34 zemí, tedy 
o osm více než v roce 2012.

Hynek Jordán, ředitel odboru komunikace mZe

Zastavme nerozumnou centralizaci! 
Sníží dostupnost veřejných služeb

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s pokračováním centralizace sa-
mosprávy, kterou plánuje Ministerstvo vnitra ČR. Podle resortu by – 
v rámci III. fáze reformy veřejné správy navržené už za minulých vlád 
– výkon státní správy měly zajišťovat pouze obce III. stupně s rozší-
řenou působnosti, tzv. ORP. Pro mnoho lidí by to však v praxi zna-
menalo, že by kvůli vyřízení i jednoduchých úředních záležitostí mu-
seli jezdit desítky kilometrů daleko.

„Materiál, který má v brzké době projednat vláda, se vůbec ne-
zabývá analýzou činností obcí 2. a 1. Stupně,“ říká předseda Sva-
zu měst a obcí Dan Jiránek a dodává: „Pokud by předlohu kabinet 
v navrhované podobě schválil, významně by tak zhoršil životní 
podmínky občanů z obcí do 10 tisíc obyvatel, což by zákonitě ved-
lo k jejich nespokojenosti.“ 

Svaz měst a obcí poukazuje také na to, že záměr resortu nepo-
vede k úsporám, i když to ministerstvo v materiálu proklamuje. Ve 
výsledku se totiž zvýší náklady cca 3,5 milionů lidí, kteří si budou 
potřebovat vyřídit své zákonné povinnosti. Tito obyvatelé venkova 
a malých obcí totiž budou muset věnovat čas a peníze na to, aby 
se dopravili na tzv. malé okresy, které by – pokud se reforma pro-
sadí – existovaly pouze ve 205 městech. V praxi by to znamenalo 

a k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 4A

Více vystavovatelů i zemí se letos účastnilo mezinárodních vele-
trhů SALIMA v Brně. Vlastní stánek mělo na výstavišti i ministerstvo 
zemědělství, které tradičně přebírá nad veletrhem záštitu. Minister-
stvo také bylo spolupořadatelem mezinárodní konference Food Fo-
rum na téma Kvalitní a bezpečné potraviny na evropském trhu.

„Na konferenci jsme diskutovali o kvalitě a bezpečnosti potravin na 
evropském trhu, o tom, co je možné zlepšit a na co se v budoucnu za-
měřit, aby se evropské potraviny ještě více dokázaly prosadit na světo-
vých trzích. Těší mě, že úroveň bezpečnosti potravin v České republice 
je velmi dobrá a dlouhodobě stabilní. Dosvědčují to kromě jiného i vý-
sledky úředních kontrol,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Podle statistik nachází potravinářská inspekce v obchodech nej-
menší pochybení u českých produktů, o několik procent více zá-
vad je u potravin ze zemí EU a mnohem více ze třetích zemí. Vý-
sledky průzkumů veřejného mínění, které v letech 2011 a 2012 za-
dalo MZe, ukazují, že stejné zkušenosti mají, pokud jde o české 
potraviny, i spotřebitelé. V posledních letech ale narůstá počet pří-
padů falšování potravin, a to nahrazováním kvalitních surovin mé-
ně kvalitními, nebo přímo nekvalitními náhražkami. Hlavní příči-
nou tohoto problému je především tlak na cenu potravin, ale i po-
ptávka veřejnosti ovlivňovaná ekonomickou situací.

„Chci hledat všechny možné cesty k tomu, abychom v obchod-
ní síti dokázali zvýšit podíl potravin vyrobených v Česku. Ale i sa-
mi spotřebitelé by měli požadovat a vyhledávat potraviny z našich 
regionů a při nákupu se rozhodovat i podle země původu výrob-
ku. Pokud dokážeme probudit zájem o české produkty, bude se 
dařit zvyšovat úroveň našeho potravinářství. Zároveň to bude mít 
příznivý vliv na národní hospodářství,“ doplnil ministr Jurečka. Do-
mácí producenty potravin může podle něj stát podporovat inves-
tičními pobídkami tak, aby dokázali modernizovat a rozšiřovat své 
technologické vybavení. Dalším z podpůrných kroků je správné 
a spravedlivé nastavení Společné zemědělské politiky.

Ministr zemědělství: Je nutné vzbudit mezi občany 
zájem o české potraviny

Foto: MZe
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MMR pracuje na zcela novém 
zákonu o veřejných zakázkách

Rada pro všeobecné záležitosti přijala v polovině února legisla-
tivní balíček, jehož cílem je modernizace zadávání veřejných zaká-
zek v členských státech Evropské unie. Ministerstvo pro místní roz-
voj tak pracuje na základě nových směrnic Evropské komise na zce-
la novém zákonu o veřejných zakázkách.

„České republice z této skutečnosti plyne povinnost ve dvoule-
té lhůtě transponovat nová pravidla do vnitrostátního právního řá-
du. Pracujeme proto na novém zákonu o veřejných zakázkách, 
který bude veškeré přijaté změny reflektovat. Jedním z důvodů pro 
zásadní revizi ve formě nového zákona je již mimořádně vysoká 
nepřehlednost a složitá struktura současného zákona, která plyne 
z několika desítek novelizací,“ řekla ministryně Věra Jourová.

Nová úprava představuje revizi dosavadního způsobu zadávání 
veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce na půdě Ev-
ropské unie, který do zadávacího procesu vnáší ověřené poznatky 
z praxe a zaměřuje se především na následující oblasti:

Proces zadávání veřejných zakázek – Cílem je zejména zjed-
nodušení celého procesu a snížení administrativní zátěže tak, aby 
zadavatelé postupovali v celém zadávacím procesu co nejefektiv-
něji a nebyli zatěžováni nadměrnou byrokracií.

Společenské cíle a nové výzvy – Nová pravidla se snaží ve všech 
fázích zadávacího procesu o strategické využití lidských, přírodních 
a kapitálových zdrojů tak, aby byly zohledněny veškeré sociální a en-
vironmentální aspekty, které ovlivňují udržitelný rozvoj společnosti.

malí a střední podnikatelé – Balíček obsahuje konkrétní opatře-
ní k odstranění překážek přístupu na trh pro malé a střední podnika-
tele. Snahou je zejména dělení veřejných zakázek na menší části tak, 
aby podmínky zadávacích řízení byly schopné splnit i malé a střední 
podniky a byla podporována i regionální podnikatelská sféra.

Hospodářská soutěž – Na základě nových směrnic jsou zada-
vatelé povinni přijmout vhodná opatření, která eliminují střet zájmů, 
která mohou v průběhu zadávacího řízení vzniknout. V této oblasti 
je důraz kladen především na respektování pravidel hospodářské 
soutěže a zajištění rovného přístupu pro všechny účastníky řízení.

Vlády členských států – Nové směrnice vymezují členským stá-
tům povinnost monitorovat a podávat zprávy o své činnosti v ob-
lasti veřejných zakázek. Cílem je především zlepšení účinnosti jed-
notlivých opatření a soulad v uplatňování právních předpisů Evrop-
ské unie v této oblasti. Jen na základě získaných poznatků z praxe 
je možné nastavit celý systém zadávání veřejných zakázek efektiv-
ním způsobem. Zdroj: mmR

Ministryně Jourová zahájila veletrh 
cestovního ruchu Holiday World

V areálu holešovického výstaviště se ve čtvrtek 20. února otevře-
ly brány nejprestižnější veletržní události cestovního ruchu Holiday 
World. 23. ročník mezinárodního cestovního veletrhu ve střední Ev-

přenesení nákladů státu na občany a vzdálení služeb, které státní 
správa poskytuje, od lidí, kteří na ně mají nárok.

„V menších městech a zejména na venkově zná každý každého 
a má tak – na rozdíl od státních úředníků – přesnější představu o tom, 
co lidé skutečně potřebují,“ říká starosta Chlumce nad Cidlinou Mi-
roslav Uchytil a dodává: „Máme samozřejmě k dispozici i potřebné 
profesionály, kteří v obci, kde pracují, sami bydlí, mají tu kořeny a his-
torii. Proč jim brát práci a jiným vzdalovat služby státu, když víme, co 
nešťastná centralizace a přenesení činností, které dřív vykonávaly ob-
ce, na státní správu přinesly třeba do systému sociálních dávek?“ 

Svaz měst a obcí rovněž požaduje, aby menší města a obce moh-
ly znovu vydávat občanské průkazy a pasy, stejně jako stavební po-
volení pro rekonstrukce místních komunikací. Také by bylo vhodné, 
aby znovu povolovaly odběry vody, vydávaly stavební povolení na 
budování studní a měly na starosti i celou agendu kácení stromů. 

Tyto činnosti obcím I. a II. stupně zákonodárci v minulosti v rám-
ci reformy veřejné správy odebrali a dodnes to lidem komplikuje 
život. Přitom samozřejmě platí, že služby poskytované samosprá-
vou i státní správou, placené z daní obyvatel, by lidem měly být co 
nejblíže. Pokud by se výše uvedené správní činnosti na menší měs-
ta a obce vrátily, s nimi spojené jednorázové náklady by byly obce 
a města schopny uhradit z vlastních rozpočtů. Zdroj: Smo ČR

http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/zastavme-
-nerozumnou-centralizaci-snizi-dostupnost-verejnych-sluzeb.aspx

Ministryně Jourová předloží opatření 
k veřejným zakázkám a eurofondů, 
budou směřovat i do vlastních řad

Ministryně Věra Jourová jednala poslední únorové úterý se zástup-
ci s předsedou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Pe-
trem Rafajem a místopředsedkyní Evou Kubišovou. Tématem byly jak 
veřejné zakázky, tak strukturální fondy.

Trojice diskutovala o nutnosti úzké spolupráce v oblasti přípravy 
nového zákona o zadávání veřejných zakázek, o bilanci stížností a pří-
padů, které ÚOHS řeší u projektů financovaných z evropských fondů. 
Problémy ve veřejných zakázkách totiž ohrožují čerpání fondů.

„Chyby ve výběrových řízeních a stížnosti podané na ÚOHS ze 
strany neúspěšných uchazečů představují velké časové skluzy či 
sankce a tím i ohrožení čerpání. S panem předsedou Rafajem jsme 
se dohodli na součinnosti a vzájemné informovanosti o řešených 
případech. ÚOHS momentálně řeší sporné zakázky v objemu 22 
mld. korun. Zhruba 7 mld. představují stížnosti uchazečů a šetře-
ní řízení před podpisem smlouvy na zakázku. Zároveň řeší podání 
v objemu 15 mld. korun, kdy už byla smlouva podepsána a násled-
ně vyvstalo podezření na nesprávnost zadání. V těchto případech 
má stanovisko ÚOHS pro poskytovatele dotací pouze informativní 
charakter, a proto by bylo vhodné tato podání omezit,“ komento-
vala jednání ministryně Jourová.

Smyslem schůzky bylo podle jejích slov také informovat předse-
du ÚOHS o maximální snaze MMR a dalších resortů maximálně 
čerpat fondy zbylé z let 2007 – 2013 a požádat ho o urychlení ře-
šení případů, kde je čerpání kvůli veřejné zakázce ohroženo.

Problematika veřejných zakázek byla průřezovým tématem, ať 
již jde o kvalitu zadávacích řízení a dodržování pravidel ze strany 
příjemců nebo značné množství odvolání neúspěšných uchazečů 
k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„Budu předkládat vládě návrh opatření, která budou směřovat 
také do vlastních řad ministerstva. Zpracovává se návrh zlepšení 
komunikace mezi MMR, Ministerstvem financí a ÚOHS. Připravují 
se opatření pro efektivní komunikaci mezi ÚHOSem a příslušnými 
gestory s návrhy možných způsobů řešení, včetně úpravy národní 
legislativy, která povedou ke snížení uvedených rizik. V neposled-
ní řadě budou navrženy postupy pro posílení rozhodovacích pro-
cesů řídících orgánů,“ dodala Jourová. Zdroj: mmR
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ky – je zřejmé, že ze strany státu je nutností jednoznačně vymezit le-
gislativní rámec sociálního bydlení,“ řekl budoucí náměstek Smrček.

Petr Smrček je v současné době na havířovské radnici náměstkem 
primátora zodpovědným za hospodářský rozvoj města. V předcho-
zích letech zde působil také v pozicích provozně-technického ná-
městka a vedoucího kanceláře primátora. Po krátkém působení 
v soukromém sektoru byl také technickým náměstkem ředitele 
Městské realitní agentury. Vystudoval systémové inženýrství na Vy-
soké škole báňské v Ostravě. Zdroj: mmR 

Ředitelkou Státního fondu rozvoje 
bydlení jmenována Eva Helclová

Poslední únorový den byla minis-
tryní pro místní rozvoj Věrou Jouro-
vou jmenována nová ředitelka Stát-
ního fondu rozvoje bydlení. Stala se 
jí Eva Helclová, která nahradila do-
savadního Miroslava Kalouse.

„Ráda bych dále posílila pozici 
SFRB jako stabilního nástroje by-
tové politiky. Skutečnost, že se ují-
mám vedení SFRB právě v době, 
kdy vrcholí jednání o použití finanč-
ních prostředků EU v programovém 
období 2014–2020, je pro mě vel-
kou výzvou i závazkem,“ řekla po 
jmenování Helclová.

Eva Helclová, právnička a ekonomka, byla v uplynulých letech 
konzultantkou Státního fondu rozvoje bydlení v oblasti veřejné pod-
pory. V roce 2010 působila na MMR jako ředitelka odboru bytové-
ho práva, analýz a metodického řízení, následně pak do roku 2011 
vykonávala funkci ředitelky odboru politiky bydlení ministerstva pro 
místní rozvoj. Zabývala se metodickým řízením Státního fondu roz-
voje bydlení a tvorbou právních předpisů a analýz v oblasti bytové 
politiky ve sféře nájemního i vlastnického bydlení, sociálních aspek-
tů bydlení a sféře rozdělení kompetencí v bytové politice mezi cen-
trální, regionální a místní úrovní veřejné správy. Zdroj: mmR

Ministr životního prostředí Brabec 
obměnil celé vedení ministerstva

Ministr životního prostředí Ri-
chard Brabec v pátek 31. ledna po 
svém uvedení do funkce odvolal 
všechny náměstky ministra z funk-
ce. Na jejich pozice jmenoval nové 
vedení ministerstva.

„Od nových náměstků si slibuji 
odbornost, poctivost a pracovitost. 
Při jejich jmenování jsem jim zdů-
raznil, že se jedná o krizový man-
agement, který má resort co nej-
rychleji stabilizovat a posunout ho 
na úroveň fungujícího úřadu. Jsem si jist, že svoji misi nové vede-
ní zvládne,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

I. náměstkem ministra pro sekci úřadu ministerstva byl jmeno-
ván Jan Landa. Dosud působil jako tajemník Městského úřadu Lo-
vosice. V předchozích zaměstnáních prošel manažerskými pozice-
mi v průmyslu a bankovnictví. 

Náměstkem ministra pro sekci fondů EU, ekonomiky a politiky ži-
votního prostředí byl jmenován Jan Kříž. V minulosti působil na MŽP 
jako ředitel odboru fondů EU, problematice evropských fondů se vě-
noval také na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
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ropě se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj. Slavnost-
ního zahájení se zúčastnila i jeho ministryně Věra Jourová.

„Jsem potěšena, že partnerem letošního ročníku je Maroko, 
zvláště pak, když se v minulém roce podařilo našemu ministerstvu 
uzavřít s Marockým královstvím dohodu o rozvoji vzájemné spolu-
práce v oblasti cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj je 
pravidelným partnerem veletrhu v oblasti jeho odborného zamě-
ření i v tvorbě doprovodných programů. V oblasti cestovního ru-
chu realizujeme spoustu důležitých projektů,“ řekla Jourová.

Součástí zahájení veletrhu Holiday World bylo vyhlášení prestiž-
ní ceny Osobnost cestovního ruchu 2013. Tu získal ředitel lázeň-
ské společnosti Royal Spa a viceprezident Svazu léčebných lázní 
Martin Plachý. Zdroj: mmR

Vloni se v ČR ubytovalo téměř 14 mil. 
turistů. Nejvíce z Německa a Ruska

Podle údajů Českého statistického úřadu přijelo vloni co České 
republiky 13,9 milionů tuzemských a zahraničních hostů. Hromad-
ná ubytovací zařízení v ČR navštívilo přes 7,3 mil. zahraničních hos-
tů, čímž došlo k meziročnímu nárůstu o 2,0 %, a téměř 6,6 mil. 
hostů z tuzemska. Celkový počet přenocování zahraničních hostů 
činil 20,7 mil. a u rezidentů téměř 18,6 mil. Průměrná doba poby-
tu se v roce 2013 meziročně mírně zkrátila – a to shodně u tuzem-
ských i zahraničních hostů na 2,8 noci.

V období od roku 2000 se v hromadném ubytování dlouhodo-
bě projevuje pozitivní trend příjezdů zahraničních turistů. Mírně 
rostoucí je i trend celkového počtu jejich přenocování. Z toho ply-
ne i dlouhodobě se zkracující průměrná doba pobytu – ze 4,27 dne 
v roce 2000 na 3,83 dne v roce minulém.

„Ve statistických údajích se projevila i tzv. globální krize – u ne-
rezidentů především v roce 2009, u rezidentů nejvíce až o rok poz-
ději, což však celkový dlouhodobý pozitivní vývoj nemohlo ovliv-
nit. U samotných rezidentů se však citelněji zkrátila průměrná do-
ba jejich pobytu z 5,7 dne v roce 2000 na 3,8 dne v roce 2013,“ 
řekl Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu MMR.

Nejvíce zahraničních hostů přijelo vloni z Německa (1 385 398 
osob), ovšem u této skupiny došlo k meziročnímu poklesu o 2,5 %. 
Jejich průměrná doba pobytu činila 3,2 přenocování. Druhé místo 
obsadili hosté z Ruska (téměř 760 tisíc osob) s meziročním zvýše-
ním příjezdů o 9,4 %. Rusové také dávali přednost delším pobytům 
s průměrným počtem 5,0 přenocování.

V regionálním členění zahraniční turisté vedle Prahy (65 % všech 
příjezdů) preferovali také kraje Karlovarský (7 %) a Jihomoravský (6 %).

Nejvyšší nárůst oproti roku 2012 byl však zaznamenán ve Zlín-
ském kraji, a to o 16,1 %.

Rezidenti v minulém roce nejčastěji zavítali do Prahy, Jihomo-
ravského a Jihočeského kraje, nejvyšší nárůst příjezdů byl zazna-
menán v Olomouckém kraji. Zdroj: mmR

Další podrobnosti jsou k dispozici zde:
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru020714.docx

Čtvrtým náměstkem na MMR 
bude Petr Smrček z Havířova

Kompletní vedení úřadu bude mít ministerstvo pro místní roz-
voj pravděpodobně 10. března. „Náměstkem ministryně Věry Jou-
rové pro bytovou politiku, územní plánování a stavební řád by se 
měl stát dosavadní náměstek havířovského magistrátu Petr Smr-
ček. Pokud předloží všechny požadované dokumenty, bude jme-
nován k 10. březnu,“ řekla mluvčí úřadu Radka Burketová.

„Problematikou nájemního bydlení na komunální úrovni se zabý-
vám ve své činnosti již od roku 1999. Chci proto své zkušenosti vyu-
žít v působení na ministerstvu mimo jiné také v oblasti bytové politi-

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru020714.docx
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Náměstkem pro sekci státní správy byl jmenován Vladimír Ma-
na. Před nástupem do pozice náměstka působil jako vysokoškolský 
pedagog na Ostravské univerzitě a Masarykově univerzitě Brno. 

Náměstkem ministra pro sekci ochrany přírody a krajiny byl jme-
nován Vladimír Dolejský. Doposud pracoval jako ředitel Školního les-
ního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Na 
MŽP v minulosti působil jako ředitel odboru péče o národní parky.

Náměstkyní pro technickou ochranu životního prostředí byla 
jmenována Berenika Peštová. Ve své profesní kariéře se celý život 
zabývá odpadovým hospodářstvím. 

Ministr životního prostředí Richard Brabec zrušil ke dni 31. led-
na 2014 Jaroslavu Hrubešovi pověření k řízení Státního fondu ži-
votního prostředí České republiky a k 3. únoru pověřil řízením SF-
ŽP Petra Valdmana. Petr Valdman byl zároveň k 1. únoru jmeno-
ván náměstkem ředitele pro úsek organizačně – právní. 

Richard Brabec se narodil 5. července 1966 v Kladně, vystudoval 
Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ložisková geologie 
v kombinaci s cizími jazyky. Pracoval jako ředitel Českomoravské ko-
moditní burzy Kladno, na různých pozicích ve finančním úseku ve 
společnosti Unipetrol, jako finanční ředitel ve Spolaně Neratovice 
a jako generální ředitel společnosti Lovochemie. Od roku 2007 se 
zabývá otázkami evropské i tuzemské legislativy v oblasti životního 
prostředí, především problematice REACH, integrovaného povolení 
a systému emisních povolenek. Richard Brabec má dva syny, hovoří 
anglicky, francouzsky a rusky. Zdroj: mŽP

Ministr zemědělství Jurečka zastavil 
výběrová řízení za stovky milionů

Ministr zemědělství Marian Jurečka se rozhodl po prozkoumá-
ní podkladů zrušit nebo pozastavit několik výběrových řízení za 
stovky milionů korun. Pozastavené zakázky bude nutné přepraco-
vat s ohledem na zachování maximální hospodárnosti nakládání 
s veřejnými prostředky.

Jurečka zrušil především výběrová řízení zaměřená na marke-
ting. V prvé řadě jde o zakázku „Ryba sladkovodní“ hrazenou z 
eurodotací v celkové výši 60 milionů korun bez DPH. „Rozhodl 
jsem, že v tomto případě budou uvedené finanční prostředky vyu-
žity účelněji ve prospěch českého rybářství. Původní projekt smě-
řoval na utracení peněz například na pronájem anglického auto-
busu double-decker, nákupy filetovacích nožů, pepřenek či holi-
nek. To považuji za zcela nehospodárné plýtvání penězi, zejména 
ve chvíli, kdy se po předchozí kampani na „Rybu domácí“ v hod-
notě 150 milionů korun prodeje ryb v zásadě nezměnily. Minister-
stvo zemědělství navíc bude muset vrátit v této souvislosti zhruba 
30 milionů Evropské komisi. Navrhnu, aby ušetřené prostředky by-
ly použity na investice rybářských podniků do modernizace,“ uve-
dl ministr Jurečka.

Zrušeny byly i dvě zakázky na zajištění mediálního a marketin-
gového servisu pro ministerstvo zemědělství – každá zhruba za je-
den milion korun bez DPH.

Pozastaveno a určeno k přepracování je rovněž dalších pět za-
kázek na IT systémy v celkové hodnotě 600 milionů korun. V ob-
lasti informačních technologií zjistil v minulosti Nejvyšší kontrol-
ní úřad na ministerstvu zemědělství největší pochybení. Kvůli to-
mu udělil finanční úřad ministerstvu pokutu půl miliardy korun. 
Jelikož zde jde o přímé i nepřímé pokračování kritizovaných pro-
jektů, u nichž audit stále probíhá, přistoupil ministr Jurečka ve 
spolupráci s IT odborníky na zásadní přeformulování podmínek 
zadávacího řízení tak, aby se už v budoucnosti nemohlo plýtvat 
s veřejnými financemi. Zdroj: mZe

Jurečkovým náměstkem
pro ekonomiku a informační
technologie je Zdeněk Adamec 

Náměstkem ministra zemědělství Mariana Jurečky pro ekonomi-
ku a informační technologie je Zdeněk Adamec (40). Do státní sprá-
vy přichází z pozice manažera zodpovídajícího za systémy informač-
ní bezpečnosti ve společnosti Home Credit International. Adamec 
není nominantem žádné politické strany, na úřad si jej podle Jordá-
na vybral sám ministr.

Jurečka začátkem února potvrdil, že odvolal z postu ekonomic-
kého náměstka Miroslava Hladíka (ODS). Místo pak dočasně za-
stával vrchní ředitel ekonomické sekce Jiří Havlíček.

Absolvent elektrotechnické fakulty Vysokého učení technic-
kého v Brně a inženýrského studia obor Informační technologie 
a management na Bankovním institutu vysoké škole v Praze Ada-
mec se řízení bezpečnosti IT velkých organizací věnuje celý pro-
fesní život. V letech 2001 až 2011 v této oblasti pracoval ve spo-
lečnosti Volksbank.

Ministerstvo již dříve potvrdilo, že novým náměstkem pro úsek 
správní je asistent europoslankyně Zuzany Roithové Jiří Jirsa (KDU-
-ČSL). Vystřídal Jana Sixtu. Jurečkův spolustraník Jirsa je zároveň 
novým prvním náměstkem ministra. Jako náměstka pro úsek ze-
mědělských komodit, výzkumu a poradenství si Jurečka přivedl vi-
ceprezidenta Agrární komory Jindřicha Šnejdrlu (ČSSD). 

Na úřadě si Jurečka naopak ponechal náměstkyni pro společ-
nou zemědělskou a rybářskou politiku Jaroslavu Beneš Špalkovou 
a Aleše Kendíka, který vede úsek pro vodní hospodářství. Minister-
stvo zatím stále nemá obsazeno místo lesnického náměstka. Říze-
ním úseku lesnického hospodářství je již zhruba rok pověřen Mar-
tin Žižka. Zdroj: ČTK

Ministr Jurečka odvolal ústředního 
ředitele Státního pozemkového
úřadu Petra Šťovíčka

Ministr zemědělství Marian Jurečka na konci února odvolal 
ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Petra Šťovíčka. 
Dle zákona úřad povede 1. náměstkyně ústředního ředitele Vero-
nika Nedvědová. „Odvolat ředitele Šťovíčka jsem se rozhodl poté, 
kdy mi nedokázal uspokojivě vysvětlit informace, které se v souvis-
losti s ním v uplynulých dnech objevily v médiích. Ztratil moji dů-
věru, a proto jsem ho z funkce odvolal. Není nadále možné tole-
rovat, aby se tak vysoce postavení státní úředníci scházeli s tako-
vými lidmi, jako je pan Rittig. Úřad dle zákona dočasně povede 
první náměstkyně ústředního ředitele Veronika Nedvědová. V co 
nejkratší době bych rád vybral pověřeného ústředního ředitele,“ 
řekl ministr Marian Jurečka.

Zdroj: mZe
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Petice SMS: 100 tisíc občanů volá 
za záchranu venkovských pošt
Obcemi napříč republikou putuje požadavek vládě i zákonodárcům

Nečekaný ohlas veřejnosti zaznamenala petice iniciovaná sta-
rosty menších obcí, která apeluje na vládu a parlament ve věci za-
chování ohrožených venkovských pošt. Petiční akce začala koncem 
minulého roku, kdy akutně hrozilo, že Rusnokova vláda omezí po-
čet povinně provozovaných pošt na 2100, oproti současným zhru-
ba 3220 pobočkám.

„Odstupující premiér Rusnok sice tento krok po našem apelu ne-
učinil, ale nevíme, jak se k věci postaví nová vláda. Sběr podpisů 
jsme proto prodloužili až do nástupu nových ministrů. Máme již sko-
ro 105 tisíc podpisů občanů z 840 obcí a měst, což předčilo všech-
ny dosavadní odhady,“ připomíná předsedkyně Sdružení místních 
samospráv Jana Juřenčáková, která stojí v čele petičního výboru.

„Petice se obrací na vládu a parlament. Věříme, že hlas 100 000 
občanů nebudou brát ministři ani zákonodárci na lehkou váhu,“ 
uvádí další člen petičního výboru a tajemník SMS Tomáš Chmela.

V následujících týdnech hodlají petici projednat zástupci obcí 
s premiérem, dotčenými ministry a předsedy parlamentních výbo-
rů. Návrh na stanovení velmi nízkého počtu takzvaných povinných 
pošt pochází z Českého telekomunikačního úřadu. Tam již jedná-
ní započala v minulých týdnech a nyní se společně řeší konkrétní 
požadavky ze strany SMS. Cílem petice je nastavit takový model 
dostupnosti služeb pošty, který by do budoucna garantoval zacho-
vání venkovských pošt. Zdroj: SmS

SMO má projekt pro samosprávy 
k zahraniční rozvojové spolupráci

Svaz měst a obcí ČR uspěl se svou projektovou žádostí u České 
rozvojové agentury (dále jen ČRA) na realizaci projektu „Podpora 
zapojení měst a obcí ČR do zahraniční rozvojové spolupráce“. Pro-
jekt přispěje k informovanosti místních samospráv v oblasti zahra-
niční rozvojové spolupráce (dále jen ZRS) včetně dotačních možnos-
tí na národní a nadnárodní úrovni a k prohloubení poradenských 
služeb, které SMO v současnosti svým členům poskytuje, s cílem 
zvýšit participaci měst a obcí v rozvojových aktivitách.

Projekt bude realizován v období leden až červen 2014 za podpo-
ry finančních prostředků z České rozvojové agentury. Nicméně, i po 
skončení projektu v červnu 2014, Svaz bude nadále poskytovat po-
radenské služby a systematickou podporu místním samosprávám, 
které projeví zájem o rozvojovou spolupráci. Zdroj: Smo

Přihlaste se do soutěže o nejlepší 
zpravodaj! K obcím a městům 
přibude ocenění pro regiony

O nejlepší obecní či městský zpravodaj, ale tentokrát třeba ta-
ké o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS mohou zabojovat je-
jich tvůrci v celostátní soutěži, kterou již po třetí vyhlásila Katedra 
politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci.

Soutěž má podle Pavla Šaradína z Univerzity Palackého v Olomou-
ci podpořit obce a města v aktivitě, kterou organizátoři považují za 
velmi důležitou zvláště v době jisté bulvarizace médií. Zpravodaje tak 
zůstávají věrny původnímu poslání tisku, tedy informování občanů.

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedají zástupci vyhlašova-
telů a profesionální novináři, bude zhodnotit došlé zpravodaje, nejen 
po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít v potaz 
i celkový dojem zpravodaje. „Novinkou letošní soutěže je kategorie 
o nejlepší zpravodaj místní akční skupiny (MAS), mikroregionu, po-

případě jiné platformy meziobecní spolupráce. Zvláštní kategorií bu-
de soutěž O nejzajímavější či nejoriginálnější pravidelnou rubriku,“ 
vysvětlil Pavel Šaradín s tím, že přihlásit lze pouze zpravodaje vydané 
v roce 2013. „Soutěžící musí zaslat či osobně doručit dva výtisky dvou 
různých čísel zpravodaje na adresu UNIVES/KPES, Univerzita Palacké-
ho, Tř. Svobody 26, Olomouc 779 00, a to do 3. června 2014,“ 
upřesnil.

Soutěž vyhlašuje katedra ve spolupráci s Civipolis o.p.s., UNIVES.EU 
a Angelus Aureus o.p.s.

Vyhlášení výsledků se uskuteční opět 4. července na Velehradě 
v rámci Dnů lidí dobré vůle. Cenu za nejlepší obecní zpravodaj si 
vloni odnesl mikroregion Ostrožsko za periodikum Krajem svaté-
ho Antonínka, cenu za nejlepší městský zpravodaj 
získalo město Chomutov za Chomutovské noviny. 
Do druhého ročníku přihlásily obce a města z celé 
ČR 231 zpravodajů. Šum

8. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ 
– respekt k rovným příležitostem

Jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni 
se může zúčastnit soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rov-
ným příležitostem. Pořádá ji ministerstvo vnitra ve spolupráci s Al-
ternativou 50+, Fórem 50% a Gender Consulting. Akce, v níž sou-
peří úřady s rovnými příležitostmi pro ženy a muže, se letos koná už 
po osmé. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky 
rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce 
úřadů veřejné správy v České republice. Přihlásit se může i váš úřad!

Dotazníky k soutěži najdete na stránkách MV ČR http://www.
mvcr.cz/clanek/soutez-urad-roku-pul-na-pul-2014.aspx. Chcete-li se 
porovnat s ostatními úřady, dotazník vyplňte do 31. března 2014 
a pošlete e-mailem na adresu eva.ferrarova@mvcr.cz nebo poštou 
na adresu: PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., odbor personální, Minister-
stvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7. Bližší informace 
o soutěži lze získat na telefonním čísle 974 832 018.

Výběrová komise v květnu 2014 vyhodnotí dotazníky přihláše-
ných obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné ka-
tegorie (obce I, II, III, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku „Půl 
na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným 
úřadům v každé kategorii. Slavnostní předání ocenění nejlepším 
vybraným úřadům se uskuteční v červnu 2014 na konferenci „Rov-
né příležitosti“, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra spo-
lu s partnerskými organizacemi.
Zdroj: http://www.smocr.cz/cz/ostatni-akce/souteze/8-rocnik-sou-

teze-urad-roku-pul-na-pul-respekt-k-rovnym-prilezitostem.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-roku-pul-na-pul-2014.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-roku-pul-na-pul-2014.aspx
mailto:eva.ferrarova@mvcr.cz
http://www.smocr.cz/cz/ostatni-akce/souteze/8-rocnik-souteze-urad-roku-pul-na-pul-respekt-k-rovnym-prilezitostem.aspx
http://www.smocr.cz/cz/ostatni-akce/souteze/8-rocnik-souteze-urad-roku-pul-na-pul-respekt-k-rovnym-prilezitostem.aspx
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Soutěž Čtenářská rodina v rámci 
akcí v březnu – měsíci čtenářů

V roce 2014, kdy slavíme 20. výročí vzniku mezinárodního ro-
ku rodiny, připravil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
kromě oceňování Čtenáře roku také vybírání čtenářských rodin.

Takovými rodinami se mohou stát rodiny, které často navštěvu-
jí knihovnu – její samostatní členové nebo společně celá rodina, ro-
dina se ráda účastní aktivit své knihovny, alespoň jednou měsíčně 
si vypůjčí knihy domů. V průběhu března budou vyhodnoceny čte-
nářské rodiny nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů 
a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu 
České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2014.

Pro nejlepší čtenářské rodiny v každém kraji jsou připraveny 
elektronické čtečky knih Amazon Kindle s předplaceným kreditem 
na stažení knih z internetového knihkupectví. Pro celostátní vítě-
ze máme atraktivní cenu – Čtenářská rodina dostane v prodejně 
knih čas 10 minut, aby si vybrala tolik knih, kolik unesou v rukou!

BŘezen mĚsíC čTenÁŘů – 2014
I v tomto roce bychom v knihovnách rádi pokračovali v tradi-

ci oceňování našich nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby 
knihovny v březnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší 
čtenáře a našly svého „Čtenáře roku“.

Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž čet-
by a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. V roce 2014 
budeme v knihovnách oceňovat naše čtenářské rodiny, kde hlavním 
kritériem bude počet přečtených knih v roce 2014.

V centru našeho zájmu je letos opět čtenář a čtení ve všech je-
ho formách.

Hlavní aktivity:
1. Čtenář roku
2. Anketa (průzkum) ne/čtenářů
3. Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“ (3. – 9. 3. 2014)
4. Nové služby knihoven
5. Biblioweb 2014

Zdroj: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/
brezen-mesic-ctenaru

Zemědělský svaz k prohlášení vlády

V letošním roce musí být rozhodnuto o nastavení české země-
dělské politiky až do roku 2020. „Nyní má česká vláda jedinečnou 
příležitost nastavit pro budoucí období takové podmínky, za kte-
rých dojde k dynamickému rozvoji českého zemědělství,“ připomí-
ná předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Zemědělský 

svaz proto sestavil návrh doporučení v oblasti zemědělství a tyto 
priority byly předány ministrovi zemědělství, aby mohly být zohled-
něny v programovém prohlášení vlády.

V průběhu letošního roku se musí nastavit pravidla pro fun-
gování a směřování celého českého agrárního sektoru na dalších 
sedm let. „Máme nyní mimořádnou šanci ovlivnit alespoň do ně-
jaké míry podobu našeho zemědělství a venkova,“ doplňuje Pý-
cha. „Prioritou nové vlády a její zemědělské politiky by mělo být 
zvýšení produkčního rozměru zemědělství, neboť jen tak bude 
zemědělství schopno plnit ve venkovském prostoru funkce envi-
ronmentální a sociální,“ dodává Pýcha.

Za tím účelem by vláda měla navázat na již dříve zpracovaný 
strategický dokument ministerstva zemědělství a dále doporučuje-
me následující priority v oblasti zemědělství:
– zvýšit atraktivitu sektoru zemědělství a potravinářství v očích 

nastupující generace
– přijmout účinná opatření ke zlepšení odborné přípravy země-

dělců, zejména na úrovni učňovského a středního odborného 
školství

– vytvořit předpoklady pro zvýšení konkurenceschopnosti čes-
kých potravin

– docílit vyrovnané bilance agrárního zahraničního obchodu
– zastavit pokles živočišné produkce
– zvýšit výrobu produktů s vyšší přidanou hodnotou
– podporovat oblasti se ztíženými podmínkami
– přijmout krátkodobá opatření s cílem zajištění zdrojů pro Pod-

půrný garanční rolnický a lesnický fond a opětovné přijetí vrat-
ky spotřební daně na tzv. „zelenou naftu“

– podporovat investiční opatření posilující konkurenceschopnost, 
zvyšující přidanou hodnotu české produkce a podporující ino-
vace zemědělských podniků

– zlepšit fungování systému zemědělského poradenství včetně 
změny metodiky hodnocení výsledků výzkumu a lepší přenos 
výsledků výzkumu do praxe

– omezit nekalé praktiky velkoobchodních řetězců
– realizovat opatření k zachování rozměru a produkčního poten-

ciálu úrodné a kulturní zemědělské krajiny 

Zdroj: Zemědělský svaz

http://www.zscr.cz/aktuality-zscr/zemedelsky-svaz-k-progra-
movemu-prohlaseni-vlady-a3091255

TECHAGRO 2014
30. března – 3. dubna v Brně

Ve dnech 30. března do 3. dubna 2014 se uskuteční na výstaviš-
ti v Brně již tradiční komplex veletrhů v čele s veletrhem zemědělské 
techniky TECHAGRO. Tento celek patří mezi tři největší svého druhu 
v Evropě a jeho návštěva je dobrou příležitostí nejen ke zmapování 
novinek v zemědělské a lesnické technice, ale i k setkání s odborní-
ky, kolegy a všemi, kteří ke komunitě zemědělců, lesníků a myslivců 
patří. Souběžně se zemědělským veletrhem TECHAGRO proběhne 
také lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA, veletrh obnovitel-
ných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA a veterinární 
veletrh ANIMAL VETEX.

Vystavovatelé jsou přihlášeni ve všech částech oborového členě-
ní a přijedou z celkem 29 zemí.

Důležitou součástí veletrhu TECHAGRO je výstava hospodář-
ských zvířat. Letos bude mimo jiné vystaveno 22 plemen masné-
ho skotu.

Brněnské výstaviště patří mezi největší výstaviště ve střední Ev-
ropě a jak vybavením, tak službami poskytuje prvotřídní servis za-
hraničním návštěvníkům. Součástí služeb je i zajištění ubytování, 
případně dalších programů souvisejících s návštěvnou výstaviště 
nebo brněnského regionu.

Zdroj: Sma ČR

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru
http://www.zscr.cz/aktuality-zscr/zemedelsky-svaz-k-programovemu-prohlaseni-vlady-a3091255
http://www.zscr.cz/aktuality-zscr/zemedelsky-svaz-k-programovemu-prohlaseni-vlady-a3091255
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Státní veterinární správa varuje:
Hrozí zavlečení vztekliny
na naše území!

Státní veterinární správa vyzývá majitele psů, přivezených od 
neznámých majitelů nebo neznámého původu, v posledních zhru-
ba šesti měsících ze zemí, kde se rozmáhá vzteklina (zejména jde 
o Rumunsko), aby neprodleně kontaktovali nejbližší krajskou vete-
rinární správu! Je to proto, aby mohl být kontrolován zdravotní 
stav těchto psů a bylo zajištěno jejich klinické vyšetření a prokázá-
no, zda byli vakcinováni proti vzteklině a byla také prověřena účin-
nost této vakcinace.

Vzhledem k délce inkubační doby (klinické příznaky vztekliny se 
mohou projevit až do 7 měsíců), je možné, že i očkované zvíře mů-
že mít vzteklinu, zejména pokud je neznámého původu a nelze do-
ložit, že nepřišlo do kontaktu s pozitivním zvířetem.

Již jsme upozorňovali, že hrozí riziko zavlečení vztekliny na úze-
mí ČR, zejména ze zemí, kde se vzteklina stále vyskytuje. Jde pře-
devším o balkánské země, ale například i o Polsko a samozřejmě 
i o země mimo EU.

V ČR se vzteklina nevyskytuje od roku 2002, za zemi prostou této 
nákazy jsme byli uznáni OIE (Mezinárodním úřadem pro nákazy zví-
řat) roku 2004. Ozdravení trvalo řadu let a stálo to nemalé peníze.

Je velmi nezodpovědné při dovozech psů podstupovat riziko 
zavlečení vztekliny na naše území. Je třeba důrazně varovat, že 
ti, kdo dovezou psy neznámého původu v diskutabilním zdravot-
ním stavu, mohou ohrozit sami sebe, i celou svojí rodinu, včet-
ně dětí i zdraví sousedů a zvířat ve svém okolí. Ještě jednou zdů-
razňujeme, že vzteklina je opravdu smrtelné onemocnění, které 
může vážně ohrozit nejen zdraví, ale i život zvířat a lidí.

Josef duben, tiskový mluvčí SVS

Ještě ke změně volebního systému 
pro komunální volby

V minulém čísle Zpravodaje venkova 2/2014 byla zmíněna pří-
padná změna volebního systému pro komunální volby. V komen-
táři Tomáše Šuláka zaznělo, že pokud by se pravidla měnila, pak 
lépe „zvolna, ne radikálně“. S tím by se dalo vcelku souhlasit, ale 
otázkou zůstává, co by mělo být cílem takové změny. SMO ČR do-
poručuje systém neomezeného hlasování. Na webových strán-
kách, kde byl návrh představen, ale explicitně vymezený cíl nena-
jdeme. Maximálně toto zdůvodnění: „Hlavní výhodu neomezené-
ho hlasování lze spatřovat v jeho jednoduchosti a srozumitelnosti 
pro voliče, což posiluje legitimitu voleb a tím pádem i samotného 
zastupitelstva. V zastupitelstvu tak zasedají osobnosti, jež získaly 
největší důvěru voličů.“ Ponechejme stranou takové argumenty, že 

svého času by takto mohl v Praze nahradit Pavla Béma třeba Ra-
dek John a zaměřme se na podstatu, stejně jako u návrhu SMS. 
Ten počítá s úpravou volebního dělitele, kdy by první dělitel neči-
nil 1, ale 1,25, 1,50, 1,75 atd. Údajně by měl posílit „většinové 
prvky zvolení kandidátů s větším počtem hlasů“. Možná v malých 
obvodech, ale ve velkých městech zcela jistě ne. Nevím, proč byl 
náhodně (?) zvolen zrovna koeficient násobku 0,25, proč ne 0,30, 
0,15, 0,24 nebo 0,35 atd.?

Oba návrhy si vybírají pouze část problémů, které jsou spjaty 
s komunální politikou, respektive volbami. Nepochybně bychom 
měli vyměnit nepřehledný a matoucí systém kroužkování kandidá-
tů, kdy si řada voličů myslí, že dává hlas osobnostem, ale ve sku-
tečnosti volí politickou stranu. Ale nejdříve bychom si měli stano-
vit, co jsou hlavní problémy tohoto druhu voleb, respektive obcí ja-
ko takových. 

Nemělo by nás zajímat, proč například ve více než 10 procen-
tech obcí nejsou soutěživé volby? Respektive občanům je nabíd-
nut přesně takový počet kandidátů, jak je velké obecní zastupitel-
stvo? Proč statistický úřad nezveřejňuje procento neplatných hla-
sů, což může vést k volebním podvodům? Vždyť dle propočtů 
najdeme okrsky, kde v roce 2010 bylo až 60 procent neplatných 
hlasů! Neměli bychom zavést alternativní volbu hlasování, když řa-
da občanů v den voleb je mimo bydliště (například studenti vyso-
kých škol) a je tak zbavena volebního práva?

Máme do úvah o případné změně volebního zákona zahrnout 
fakt, že k zisku jednoho mandátu v kategorii statutární města + 
Praha potřebovala ODS v roce 2010 281krát více hlasů než nezá-
vislí k témuž v kategorii malých obcí? A dále: všechny volební zá-
kony včetně parametrů schvaluje parlament. O výsledku rozhodu-
jí v zásadě tři proměnné: uzavírací klauzule, přepočítávací metoda 
a velikost volebního obvodu. Poslední proměnná je skutečně zá-
sadní, je s podivem, že v komunálních volbách je ponechána na li-
bovůli zastupitelstev (dle počtu obyvatel).

Uvádět bychom mohli i další fakta včetně kupování hlasů a změ-
ny trvalého bydliště těsně před volbami. Chci tedy poukázat na sku-
tečnost, že často se objevují návrhy, které napravují pouze část pro-
blému. Chystá-li se změna, měla by být komplexní a řešit nejnalé-
havější skutečnosti. Nakonec to může dopadnout jako u změny 
prezidentských voleb. Důvodem pro zavedení přímé volby byly ma-
nipulace, nátlak a zřejmě uplácení zákonodárců při druhé volbě Vác-
lava Klause. To samo je trestuhodné, ale o jak vážný zásah do poli-
tického a ústavního systému šlo, vidíme takřka dennodenně.

Jistě, prezidentské volby nejsou volbami komunálními, ale i tak 
každá úprava vyžaduje citlivý přístup. Vynucovat si cokoliv napří-
klad peticí se mi nezdá zrovna nejlepší. Legitimitu zastupitelstva 
zvýší především politici samotní a je jedno, zda jsou voleni přímo, 
ve většinovém či poměrném systému, s koeficientem 0,15 či 0,35.

Pavel Šaradín
Autor je politolog, působí na KPES FF UP v Olomouci
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Hrad Zlenice, pro mnohé známý jako takzvaná Hláska u Seno-
hrab, má letos jedno významné, i když nikoliv veselé, jubileum – 
550 let od svého zániku. Rok 1464 je historie vzdálená a opřede-
ná mlhou nejasností. Pojďme se tedy dozvědět něco více o jeho 
přítomnosti a budoucnosti. Na dění kolem malebné zříceniny hra-
du, známé například z obrázků Josefa Lady, jsme se zeptali Vladi-
míra Havelky, předsedy Sdružení Zlenice.

Areál hradu Zlenice je od roku 1996 ve správě Sdružení 
pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice, můžete nám říct, 
co vše se vám za tu dobu povedlo?

Od roku 1996 probíhají v areálu památky pravidelné letní pra-
covní tábory, v rámci kterých se setkává množství dobrovolníků s cí-
lem pomoci ve svém volném čase drobnou prací. Za tu dobu bylo 
provedeno několik etap konzervace. Hned z počátku došlo k zajiš-
tění čelní hradby jádra hradu, včetně první fáze konzervace první 
brány a to především v úrovni jejího suterénu. Toto bylo prováděno 
převážně vlastními silami a pod dozorem odborníků na památko-
vou péči. Výsledkem je dodnes bíle svítící zdivo, které je tichým dů-
kazem neustálého vývoje technologií v památkové péči. Následně 
byly v letech 2001–2003 staticky zajištěny vrcholové partie vstupní 
brány a osazena střešní konstrukce chránící dochované zdivo před 
nepříznivými vlivy podnebí. 

Pokud vím, tak tato forma zastřešení je dodnes častým 
předmětem diskuzí a sporů. Proč jste tehdy zvolili toto ře-
šení?

Optimální varianta zajištění první brány spočívala v náročné 
komplexní konzervaci jejich velmi chatrných pilířů, na což jsme 
však v té době neuměli získat dostatečné finanční prostředky. Ri-
ziko destrukce torza brány bylo ale natolik velké, že jsme nechtěli 
riskovat odkládáním řešení na neurčito. Na radu statika a ve sho-
dě s památkáři jsme zvolili cestu technického nehistorizujícího za-

střešení, které bylo finančně realizovatelné a dočasně zabezpečilo 
havarijní stav brány. Jak užitečné bylo toto řešení, nám ukázal čas. 
Na druhou fázi statického zajištění brány jádra hradu se povedlo 
získat finance až po dlouhých deseti letech. Takže se mohla v roce 
2011 postavit dřevěná vyhlídková plošina a zakonzervovat pilíře. 
V průběhu konzervace zdiva se zjistilo, že bez zastřešení by mini-
málně jeden ze dvou pilířů už dnes nestál. Dodnes kolem první brá-
ny zbývá hodně práce, ale její havarijní stav je již zažehnaný.

Co dalšího se ještě povedlo realizovat za dobu vaší čin-
nosti?

Od roku 1999 probíhal v areálu kontinuální archeologický vý-
zkum lokality pod vedením prof. Tomáše Durdíka z Archeologické-
ho ústavu AV ČR. Za několik sezón průzkumu se podařilo zdoku-
mentovat mnoho zajímavých zjištění o areálu, hlavně velmi pro-
vozně exponovaného předhradí, jehož terén je na většině prostoru 
jen několik centimetrů nad původní skalou, takže archeologická 
situace předhradí velmi rychle nenávratně mizí. V rámci výzkumu 
se mimo jiné nalezly a zakonzervovaly zbytky brány předhradí, což 
lze považovat za úspěch. 

Probíhal průzkum i v jádru hradu?
Hlavní směřování archeologických prací na Zlenici vedlo k zá-

chrannému výzkumu předhradí, takže do jádra hradu se příliš ne-
zasahovalo. Zajímavé jsou ale důvody, které vedly právě k těm ně-
kolika sondám v jádře hradu. V jednom případě to bylo kvůli do-
kumentaci nelegálního výkopu z počátku 90. let, v jiném kvůli 
plánovanému usměrnění turistického ruchu a nakonec také z dů-
vodu zahájení konzervace torza velké věže hradu. Tehdy jsme zjis-
tili do té doby neznámé detaily o zániku věže, ale celkový kontext 
jádra hradu je zatím stále skryt pod zemí. Nejzajímavějším zjiště-
ním pro laika může být posunutí datace vzniku hradu na konec 
13. století.

Hrad Zlenice 550 let od zániku – jaká je jeho budoucnost?
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To zní zajímavě! Neuvažovali jste 
o vydání publikace na toto téma? Jistě 
by to mnoho čtenářů zajímalo.

Ano, dokonce jsme již v roce 2010 vyda-
li publikaci nazvanou „Studie na záchranu 
a rehabilitaci hradní zříceniny Zlenice a jejího 
přírodního prostředí“, která poskytla zevrub-
ný pohled na celý areál památky včetně 
kompletního detailního digitálního zaměře-
ní a následné 3D modelace terénu a docho-
vaného zdiva. V publikaci se lze, mimo jiné, 
dočíst i o archeologickém průzkumu. Čtenář 
je seznámen se základní ikonografií hradu 
a vše je doprovázeno bohatou fotografickou 
dokumentací. V současné době je však pub-
likace rozebrána a je k nahlédnutí jen v od-
borných knihovnách. Nebo si ji zájemci mo-
hou stáhnout ve formátu PDF z našich webo-
vých stránek www.zlenice.cz. 

Když jsme u tiskovin, nemohu se ne-
zmínit, že jsem v roce 2012 zaznamenal 
vaší docela široce zaměřenou kampaň 
na téma havarijního stavu takzvané 
velké věže, o co šlo?

Na jaře roku 2012 byl před chystaným za-
hájením konzervace proveden předstihový ar-
cheologický průzkum. V prostoru JZ zdi „Vel-
ké věže“ však odhalil nebezpečnou destrukci 
základového zdiva. Ta znemožnila plánované 
zahájení konzervace a vynutila si vlastní ur-
gentní řešení, na které však nebyly, jak je již u 
památek zvykem, potřebné finance. Situaci 
se povedlo provizorně vyřešit základním sta-
tickým zajištěním paty věže. To bylo umožně-
no díky velké podpoře veřejnosti, kdy se po-
dařilo mezi dobrovolnými dárci vybrat téměř 
60 000 Kč! Což spolu s přispěním obce Seno-
hraby, Nadace Českých Památek a Sdružení Zlenice postačilo na po-
krytí celkových nákladů této akce. S odstupem času musím říct, že šlo 
o unikátní situaci, kdy se poprvé v naší historii povedlo z drobných da-
rů od mnoha ochotných dárců vybrat takovouto velkou částku.

Rozumím správně, že havárie věže je zažehnána?
S věží to je složitější. Díky zajištění JZ zdi u paty věže je provi-

zorně zajištěno trhající se nároží. Toto si bude ještě vyžadovat v bu-
doucnu rozsáhlejší řešení, na jehož návrzích se zrovna pracuje. Na 
druhou stranu, díky tomuto provizornímu zajištění z roku 2012 
jsme mohli o rok později spolu s obcí Senohraby konečně přistou-
pit za pomoci grantu Ministerstva zemědělství k první etapě kon-
zervace a zajištění nejvíce ohrožených partií věže. Takže se dá říct, 
že věž je od podzimu 2013 doopravdy z nejhoršího venku.

To zní optimisticky…
Ano, navíc v tomto roce bude realizována již více než desetiletí 

připravovaná stavba lávky do jádra hradu, což je spolu s konzervací 
věže velký milník k záchraně a bezpečnějšímu zpřístupnění této, pro 
tento region tak symbolické, památky. Zde je potřeba zmínit, že to-
to vše by nebylo možné bez kvalitní spolupráce s majitelem areálu 
obcí Senohraby, bez pomoci mikroregionu Posázaví, ale ani bez po-
moci a podpory velkého množství dobrovolníků. Dá se říct, že v po-
sledních 5–6 letech se nám, hlavně na místní úrovni, povedlo navá-
zat velmi funkční spolupráci, jejíž plody v současnosti sklízíme.

Takže se dá říct, že žádné další havárie již hradu nehrozí?
Tak to bohužel v žádném případě. Zrovna v současné době čelí-

me destrukci rozpadající se koruny SZ paláce jádra hradu, kdy za 

poslední dva tři roky došlo k masivnímu roz-
volnění a postupnému rozpadu koruny zdi-
va. Zde bude potřeba co nejdříve zahájit je-
ho konzervaci. Ta si ale vyžádá opět další vy-
soké finanční náklady. A ty v dohledné době 
ani Sdružení ani majitel památky nemá.

To je ovšem nemilé, jak to plánujete 
řešit?

Jako jedno z nejoperativnějších a nejrych-
lejších řešení se letos pokusíme opět obrátit 
na veřejnost. Počty jsou v podstatě jednodu-
ché, kdyby každý čtenář těchto řádků při-
spěl například v rozmezí 100–500 Kč, dáme 
společnými silami dohromady dostatečnou 
částku, která zajistí možnost zahájení prací 
v podstatě již toto léto. Máme pro tyto úče-
ly zaveden speciální transparentní účet, ze 
kterého budou získané peníze používány 
pouze na tyto konzervační práce.

Věříte, že to pomůže?
Již jednou se nám takováto akce osvěd-

čila a její výsledek předčil očekávání. Není 
možné spoléhat vždy jen na státní dotace, 
jak si někteří možná myslí, čas běží proti nám 
a rozpadající se zdivo vždy nepočká. Díky 
provizornímu zastřešení jsme před lety získa-
li čas navíc pro bránu hradu. Velká věž se le-
tos povedla zakonzervovat doslova za minu-
tu dvanáct. Ale korunu SZ paláce není jak 
provizorně zajistit, pokud spadne, strhne s se-
bou ze svahu nepředvídatelné množství zdi-
va včetně nároží paláce. Ale čekat na to roz-
hodně nikdo nechce. Proto je potřeba hledat 
i jiné zdroje financí. Pokud letos lidé opět vy-
slyší naši výzvu a zapojí se do této záchranné 
akce, nemám pochyby o jejím úspěchu.

Nezbývá než hradu popřát mnoho štěstí a doufat, že až se 
spolu příště setkáme, budeme se moci bavit o úspěšné záchra-
ně paláce.

Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s., PR manažerka

Národní platforma poradí neziskovkám 
s novým občanským zákoníkem

Skupina neziskových organizací stojí za vznikem sítě poradců 
k novému občanskému zákoníku. O víkendu 8. a 9. února se na ško-
lení poradců do Veselí nad Moravou sjela dvacítka účastníků z de-
seti krajů České republiky. Veškerou logistiku zajišťovala Místní akč-
ní skupina Horňácko a Ostrožsko, v čele s manažerkou Janou Bujá-
kovou. „Novým občanským zákoníkem končí porevoluční úprava 
legislativy pro neziskový sektor. Většina neziskovek se dříve či poz-
ději bude muset s novou legislativou seznámit a zareagovat na ni,“ 
prohlásil koordinátor platformy Roman Haken z CpKP. „Proto jsme 
přišli s národní platformou kvalifikovaných, erudovaných poradců, 
kteří pomohou neziskovkám seznámit se se změnami. Naší ambicí 
jsou nejméně dva poradci pro každý kraj, jeden z krajského města, 
a druhý z venkovské oblasti, “ dodal Haken.

V současné době národní platforma připravuje detailní metodi-
ku nejen pro legislativní poradenství, ale i pro účetní a daňovou 
stránku transformace. Pokud vyjde některý z připravovaných pod-
půrných projektů, potom bude součástí i pravidelné školení v re-
gionech, stejně jako on-line help desk.

V případě žádosti o radu k NOZ ve věci neziskového sektoru se 
můžete obrátit na Michaelu Škrobánkovou z Hranické rozvojové 
agentury, e-mail: skrobankova@hranickarozvojova.cz.
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Podpořte záchranu 
hradu Zlenice

Podpořte drobným finančním darem co 
nejrychlejší zahájení oprav havarijní situace 
koruny zdiva SZ paláce jádra hradu. Svůj 
dar zašlete na číslo účtu: 2900508079/2010, 
variabilní symbol: 201401.

Do zprávy pro příjemce uveďte heslo 
„palác“, své jméno a kontakt na vás.

Ke konci roku budou všichni, kdo na se-
be zanechají kontakt, informováni o prů-
běhu a financování této akce.

Více informací na www.zlenice.cz.

mailto:skrobankova@hranickarozvojova.cz
http://www.zlenice.cz
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Centrum sklářského umění Huť 
František připravuje sklářské kurzy

Využití technologie broušení skla v současném umění a designu, 
rytí a pískování, foukání a tvarování skla, lehání a slinování skla ne-
bo tavená plastika jsou tématy sklářských kurzů, které připravuje 
Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě. Kurzy se usku-
teční v létě a na podzim 2014. Jsou určeny jak pro začínající i po-
kročilé sklářské výtvarníky a řemeslníky, tak i pro laickou veřejnost.

„Kurzů bude dohromady 15, první se uskuteční v červnu. Kaž-
dý z nich má jiný charakter. Nabídka je dostatečně široká, zájemci 
si mohou vybrat nejen techniku a technologii, ale i náročnost sklář-
ské tvorby. Připravili jsme řadu kurzů pro začátečníky. Jiné jsou ur-
čeny pro profesionály, kde je nutná určitá zkušenost. Týká se to 
hlavně kurzů monumentální tavené plastiky,“ řekl umělecký ma-
nažer sázavského sklářského centra František Janák. Kapacita ně-
kterých kurzů, například rytí a broušení skla, je podle něj omeze-
na možnostmi strojového vybavení dílen. Podrobné informace 
o kurzech jsou na www.cestyskla.cz. 

„Projekt sklářského centra tak, jak je nastaven, nás zavazuje k or-
ganizování podobných aktivit. Zároveň se tímto způsobem snažíme 
získat prostředky na jeho činnost, protože naše možnosti jsou, vzhle-
dem k tomu, že jsme nezisková organizace, poněkud omezené,“ do-
dal František Janák. Na celém světě je podle něj posláním sklářských 
center podobného typu šířit technické, technologické a výtvarné 
znalosti o sklářské výrobě a tvorbě. „Je to tedy pro nás i společenský 
a etický závazek, protože jako sklářská velmoc se musíme starat o to, 
abychom tradici udrželi a kultivovali pro budoucnost,“ dodal.

Centrum sklářského umění vzniklo rekonstrukcí bývalé sklářské 
huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí 
jméno po svém otci. Po vybudování nových provozů skláren a no-
vých výrobních hal v Sázavě ale její význam klesal a pomalu chát-
rala. V roce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR. 
Její záchranu si vzala za své Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť 
František. V květnu 2014 v ní otevře expozici sklářského umění, 
připravuje rezidenční a výběrové tvůrčí pobyty pro sklářské výtvar-
níky a řemeslníky, diskuse, přednášky a konference. Zaměří se ta-
ké na spolupráci se základními školami, aby probudila zájem žáků 
o sklářské řemeslo. Jaroslava Tůmová

Rodinná politika Jihomoravského 
kraje má nové webové stránky

Rodinná politika Jihomoravského kraje spouští inovované inter-
netové stránky www.rodinnapolitika.cz. Internet už dlouho není 
jen o statické prezentaci organizace a nové stránky jsou vytvořeny 
s důrazem na přístupnost, spolupráci, přehlednost a aktuálnost.

Vyšší přístupnost stránek je zajištěna verzí pro seniory a slabo-
zraké, která má zpřehledněnou strukturu a zvětšené písmo. To od-
straňuje bariéry při používání internetu a poskytuje lepší orientaci 
slabozrakým a starším občanům při hledání informací.

Stránky usilují o otevřenost informací, jejich sdílení a tím i bližší 
spolupráci mezi partnerskými organizacemi a návštěvníky stránek. 
Obsažen je kalendář obsahující akce desítek organizací ve vztahu 
k rodinné politice a postupně bude přidána databáze, která bude 
v mapě shromažďovat informace o spolupracujících subjektech. 
Veškeré aktuality mají možnost návštěvníci stránek sdílet na sociál-
ních sítích Facebook a Twitter a jejich prostřednictvím předávat své 
zkušenosti ostatním potenciálním zájemcům o rodinnou politiku.

Design stránek je navržen pro maximální přehlednost a je shod-
ný s grafickým stylem Jihomoravského kraje. Návštěvníci stránek si 
obsah mohou zobrazit ve svých mobilních zařízeních a ve všech pro-
hlížečích. Účelem stránek je všem návštěvníkům nabídnout aktuál-
ní a praktické informace a tím podporovat cíle rodinné politiky JMK.

Zdroj: JmK

O titul Nejlepší podnikatelský záměr 
bojuje ve Zlínském kraji 
více než pět desítek projektů

Celkem 51 projektů bude usilovat o úspěch v již sedmém roč-
níku soutěže Nejlepší podnikatelský záměr ve Zlínském kraji. Akci 
tradičně vyhlašuje Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolu-
práci se Zlínským krajem a dalšími partnery. Na nejlepší čekají ce-
ny v hodnotě 430 tisíc korun.

Soutěžící měli možnost předkládat své záměry do konce ledna. 
Největší zájem byl o společnou kategorii pro studenty vysokých škol 
a veřejnost. V tomto případě pořadatelům dorazilo 34 přihlášek. 
Dalších 17 projektů pak spadá do kategorie určené pro studenty 
středních škol. Vzhledem k tomu, že na některých projektech pra-
cuje společně více lidí, dosáhl celkový počet soutěžících v letošním 
roce čísla 79. Výsledky budou oznámeny na konci dubna.

Zdroj: daniel Vaněk, Jan Vandík
Více informací o soutěži na www.mujprvnimilion.cz
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9.00 – 9.20 Registrace
9.20 Zahájení

Úvodní slovo Ing. Ladislav Kryštof

9.30 Fond kultury Zlínského kraje (krajský dotační titul) 
Ing. Ladislav Kryštof, radní Zlínského kraje

10.15 Dotační programy MK ČR v oblasti ochrany a péče o ne-
movité kulturní dědictví Ing. Michaela Exnarová, Ministerstvo 
kultury ČR

11.00 Fond obnovy historické architektury (dotační program 
Města Uherské Hradiště) Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí odboru 
architektury, plánování a rozvoje Města Uherské Hradiště

11.30 Budoucí role Místních akčních skupin NS MAS

12.00 Přestávka

12.15 14|15 BAŤŮV INSTITUT, konverze a funkcionalita 
Ing. Jana Koldová, vedoucí oddělení absorpční kapacity, Odbor 
strategického rozvoje Zlínského kraje 

12.45 Programy CULTURE, INTERREG (A,B,C), FP7/IEE, Europe-
Aid, ERASMUS, PROGRESS, Justice a Europe for Citizens 
Lenka Šůsová, Quentin Management

13.00 Možnosti financovaní záchrany kulturního dědictví vč. ob-
novy památek z Norských fondů — aktuální informace, progra-
mová oblast 16 (Zachování kulturního dědictví) i 17 (Současné 
umění) Ing. Jakub Děd, Omnium, o.s.

13.30 Možnosti nestátních nadací Ing. Jakub Děd, Omnium, o.s.

Registrace a informace:
Ing. Jakub Děd, e-mail: jded@omniumos.cz, tel.: 739 385 928

WWW.OMNIUMOS.CZ, INFO@OMNIUMOS.CZ

Omnium o.s., www.omniumos.cz

PROGRAM SEMINÁŘE

Mezi devíti novými držiteli značky v oblasti ubytovacích a stra-
vovacích služeb jsou například penzion Starý pivovar ve Křtinách, 
kdy majitelé manželové Brychtovi citlivou rekonstrukcí zachránili 
budovu původního pivovaru z roku 1725, či hotel Sladovna Černá 
Hora s širokou nabídkou služeb, včetně pivních lázní a wellness.

Druhou novinkou letošní výzvy byla možnost certifikovat tzv. 
„zážitky“. Výzva byla určena provozovatelům služby v cestovním 
ruchu, která je vázaná na konkrétní lokalitu nebo tradiční akci. Zá-
sadní podmínkou byla jedinečnost poskytované služby, a to jak ve 
vztahu k Moravskému krasu, tak v péči věnované vytváření pro-
středí pro návštěvníky.

K 22 původním držitelům značky MORAVSKÝ KRAS regionální 
produkt® se letos připojili 2 noví potravinářští producenti a 9 pro-
vozovatelů hotelů, penzionů, turistických chat, či jeden autokemp. 
Značka se těší čím dál větší oblibě a v současné době ji tedy využí-
vá na 33 živnostníků. Zdroj: aRZ

Filmový průvodce po Via Bohemica

Navštivte s námi regionální výrobce a poskytovatele 
služeb v Moravském krasu a Malodunajsku-Galantsku.

V rámci projektu spolupráce Leader Via Bohemi-
ca byl dokončen filmový průvodce po místních pro-
duktech, výrobcích a službách. V rámci projektu 
vznikla i nová regionální značka MALODUNAJSKO-
-GALANTSKO regionální produkt. Vlastníkem znač-
ky je MAS Stará Čierna voda.

Zdroj: aRZ

Nejen výrobky, ale nově i ubytovací
a stravovací služby se mohou pochlubit 
značkou Moravský kras regionální produkt®

Značkou MORAVSKÝ KRAS regionální produkt® se nyní může 
chlubit 11 nových držitelů. Certifikační komise posuzovala celkem 
14 žádostí o značku, 3 žádosti nemohla uznat. 

Letos poprvé mohli své žádosti podat provozovatelé ubytovacích 
a stravovacích zařízení. Nejen regionální příslušnost byla rozhodu-
jící pro udělení ochranné značky. Poskytovatelé ubytovacích a stra-
vovacích zařízení se ve své žádosti zavázali ke kvalitě poskytovaných 
služeb, provozu šetrnému k přírodě, či jedinečnosti poskytovaných 
služeb. Velký důraz je kladen na tradici, podporu regionu při pořá-
dání kulturních a sportovních akcí, nebo pořádání doprovodných 
aktivit pro návštěvníky Moravského krasu. Vítané je, když stravova-
cí zařízení propaguje místní produkty, a zejména pak některé z dal-
ších produktů označených MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®.
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Krajský úřad Zlínského kraje a Omnium o.s. 
ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR  
si Vás dovolují pozvat na odborný seminář 

pod záštitou Ing. Ladislava Kryštofa,  
člena Rady Zlínského kraje  

a organizace ICOMOS.

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 
OBNOV KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

25. března 2014
Místo konání: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, 

SÁL „B“, 15. budova továrního areálu (SVIT), 
Vavrečkova 7040, Zlín

Omnium o.s., www.omniumos.cz

VSTUP ZDARMA
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CpKP Moravskosleszký kraj - kancelář Šumperk:
Zábřežská 20, 787 01 Šumperk | e-mail: sumperk@cpkp.cz

Nutné potvrzení Vaší účasti 

telefonicky nebo e-mailem.

e-mail: jana.jurajdova@

mas-moravskabrana.cz

mobil: 725 025 345

Vyplňte a pošlete zpět 

přiloženou návratku

do 7. března.

Překlad z / do českého jazyka 

bude zajištěn po celou dobu 

kurzu.

Občerstvení a ubytování bude 

účastníkům hrazeno.

Vstup zdarma.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PODMÍNKY

09:30 Zahájení, úvodní slovo předsedy MAS Moravská brána.

10:00 Představení projektu "Centra sociálně orientovaných inovací" 

a aktivit CpKP Moravskoslezský kraj

 Ivo Škrabal (CpKP Moravskoslezský kraj)

11:00  Fenomén Noci venku – příklad sociální inovace

  Vendula Gojová (Ostravská univerzita)

11:45 Příklady sociálně-inovativních projektů za Skotska - Recruit with 

Conviction, ICE Store, MeltingPot

 Roger Horam (Red Lynx, Velká Británie)

12:30 Přestávka, oběd

09:00 Prezence, občerstvení

13:30 Globální vesnice – propojení a sdílení znalostí

 se zaměřením na místní rozvoj

 Franz Nahrada, Emil Underberg (Give Forschungsgesellschaft, 

Rakousko)

15:00 Současné trendy v podpoře zaměstnanosti 

a rozvoje sociálního podnikání

 Roman Chlopčík (ex-náměstek Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR, odborník na trh práce)

15:45 Diskuze (výměna zkušeností, dotazy k přednášeným tématům,    

řešení projektových záměrů)

17:15 Ukončení prvního dne kurzu

ÚTERÝ 11. BŘEZNA

Blok 1

Blok 2

09:30 Představení projektu „Sociální inkubátor” (podpora podnikání 

a vznik nových produktů)

 Javier Finez (Business Innovation Brokers, Španělsko)

11:00  Financování programů pro venkovské oblasti a sociální inovace, 

zkušenosti portugalské MAS

 Fátima Rodrigues, Catarina Prado (ADRIMAG, Portugalsko)

11:45 Coworking - sdílení pracovního prostoru a know-how

 Ivo Škrabal (CpKP Moravskoslezský kraj)

12:30 Přestávka, oběd

09:00 Prezence, občerstvení

13:30 Podnikatelsko - zaměstnanecká družstva, inovativní nástroj 

aktivní politiky zaměstnanosti a jeho uplatnění na Šumpersku

 Ivo Škrabal (CpKP Moravskoslezský kraj)

15:00 Řešení projektových záměrů

16:30 Diskuze 

17:15 Ukončení kurzu

STŘEDA 12. BŘEZNA

Blok 1

Blok 2

Úterý 11. března - Středa 12. března 2014

v CSI - Centru sociálně orientovaných inovací

Konírna, Bratrská 358/3, Lipník nad Bečvou 
Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na výměnu informací a praktických zkušeností v oblasti sociálně orientovaných inovací, 

kterými Vás provedou odborníci a lektoři z České republiky, Španělska, Skotska, Rakouska a Portugalska.

Vzdělávací kurz sociální inovace v praxi

REGIONY 2014
13. sPOLEČNÁ VÝsTaVa MĚsT, ObCÍ, REGIONÁLNÍhO 
ROZVOJE a CEsTOVNÍhO RUChU 
10. – 13. dubna 2014 Výstaviště Lysá nad Labem

Vážené dámy, vážení pánové, vážení vystavovatelé,
dovolujeme�si�Vás�oslovit�a�co�nejsrdečněji�pozvat�k�účasti�na�třináctém�ročníku�společné�výstavy�měst,�obcí,�mikroregionů�a�podnikatelů�z�celé�Čes-

ké�republiky.�Výstava�Regiony�České�republiky�již�našla,�domníváme�se,�svůj�charakter�a�získala�si�návštěvníky,�což�se�v�posledních�ročnících�projevilo�účas-
tí�i�vzdálenějších�turistických�destinací�a�vystavovatelů.

Hlavním�zaměřením�výstavy�Regiony�je�zcela�přirozeně�cestovní ruch�–�odvětví,�které�právě�v�regionech�i�jednotlivých�městech�a�obcích�nabývá�ne-
ustále�na�významu.�Návštěvníci�se�nejvíce�zajímají�o�nemovité�památky,�muzea,�přírodní�krásy,�cykloturistiku�a�pěší�turistiku�a�v�souvislosti�s�tím�o�mož-
nosti�ubytování,�stravování�a�další�služby.�Pro�návštěvníky�výstavy�je�rovněž�velice�atraktivní�seznámit�se�s�kulturním�a�společenským�životem�obcí�a�měst,�
případně�vítají�nabídku�produktů�ediční�činnosti�(reprezentativní�publikace,�informační�brožurky,�pohlednice,�mapy,�speciální�nabídky�regionálního�cestov-
ního�ruchu…).�Rovněž�regionální�produkty�a�specifické�podnikatelské�aktivity�vázané�na�cestovní�ruch�přitahují�pozornost.

Byli�bychom�rádi,�kdyby�se�na�výstavě�prezentovaly�regiony�zapojené�do�České�národní�sítě�rozvoje�venkova�ČR Leader, Místní akční skupiny�se�svými�
projekty�a�aktivitami.�Rovněž�úspěšně�se�rozvíjející�„církevní turistika“,�vždyť�nádherných�církevních�památek�máme�u�nás�obrovské�množství,�je�na�vzestupu.

Výstava�je�rovněž�příležitostí�pro�města�a�obce,�aby�prezentovaly�občanskou�vybavenost,�mezinárodní�kontakty�a�styky,�ale�i�možnosti�v�oblasti�regio-
nálního�rozvoje,�podnikatelských�aktivit,�rozvoje�průmyslových�zón�apod.,�ale�i�prospěšnost�sdružování�do�větších�územně�–�organizačních�celků,�sdruže-
ní�obcí�a�mikroregionů.�Výstava�vytváří�i�prostor pro prezentaci firem a cestovních kanceláří�a�to�jak�v�rámci�expozic�měst�či�obcí,�v�nichž�působí,�
tak�v�samostatných�expozicích.�Domníváme�se,�že�význam�výstavy�Regiony�ČR�neustále�poroste�a�bude�pro�mikroregiony,�sdružení�obcí�a�měst,�obce�a�měs-
ta,�ale�rovněž�pro�nejširší�veřejnost�velkým�přínosem.

V�rámci�nově�stanovených�cen�za�pronájem�stánků�jsme�se�snažili�vytvořit�přijatelné�podmínky�jak�pro�města�a�subjekty,�které�se�chtějí�prezentovat�
v�celé�šíři,�tak�i�pro�ty�nejmenší�obce�či�firmy.�subjekty aktivního cestovního ruchu – obce, města, sdružení obcí, mikroregiony, cestovní kan-
celáře… mají nárok na základní výstavní plochu (čtyři metry čtvereční) bezplatně, platí pouze registrační poplatek + přiobjednanou 
větší plochu a eventuální vybavení či služby navíc.

Pokud�se�rozhodnete�k�účasti,�vyplňte,�prosím,�přihlášku,�případně�se�před�jejím�odesláním�zkontaktujte�s�manažerem�výstavy�a�projednejte�s�ním�po-
drobnosti.�Náš�realizační�tím�je�připraven�Vám�poskytnout�komplexní�výstavní�servis.�

Těšíme�se�na�setkání�s�Vámi�na�výstavišti�v�Lysé�nad�Labem
Ing.�Michaela�Bělská,�Produkční�manažer�výstav,�M�+�420�724�395�811

Výstaviště�Lysá�nad�Labem,�Masaryková�1727,�289�22�Lysá�nad�Labem;�E-mail:�vll@vll.cz,�www.vll.cz
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výborné. Detailní porovnání nabízí graf Podíl certifikovaných pro-
středků u operačních programů k 31. 12. 2013 (viz graf v příloze.)

Pestrost aktivit realizovaných v oblasti přeshraniční spolupráce 
nejlépe dokumentují vzorové projekty podpořené v jednotlivých 
programech:
– Česko-německé kulturní centrum Kvilda,
– Společná hlídková činnost při krizových situacích, 
– Healthacross in Practice, 
– Rekonstrukce úseku silnice Bílá – Klokočov – Turzovka,
– Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí, 
– ReSource
– CITEAIR II – Common Information to European Air,
– Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě (POLYCE).

Zdroj: mmR
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-
-zpravy/2014/Ceska-republika-dosahuje-vyjimecnych-uspechu-v-pro

Do Programu obnovy a rozvoje venkova 
MMR se hlásí 1317 projektů za 404 mil.

Do oblíbeného dotačního Programu obnovy a rozvoje venkova 
– PORV 2014, který řídí ministerstva pro místní rozvoj, se přihlási-
lo 1317 projektů, o stovku více než v loňském roce, kdy ovšem ne-
byl vyhlášen dotační titul na obnovu památek místního významu. 
Souhrnný požadavek je za více než 404 milionů korun, o 15 mili-
onů korun více než loni.  V roce 2012, kdy byly podporovány i pa-
mátky, bylo předloženo 1641 projektů za 480 milionů korun.

V dotačním titulu na podporu akcí ve prospěch dětí a mládeže 
bylo letos předloženo 896 projektů za bezmála 290 milionů, při-
tom v letech 2013 a 2012 to bylo 1070 resp. 1132 projektů za 339 
resp. 350 milionů. Letošní rok je tak srovnatelný s rokem 2011, kdy 
bylo podáno 871 projektů za 267 milionů.

Menší zájem je letos také v projektech spolupráce regionů, kde 
bylo předloženo 54 aktivit za 8 milionů, zatímco v dřívějších letech 
2011–2013 to bylo 70, 80 a 74 projektů.

Česká republika dosahuje výjimečných
úspěchů v programech územní spolupráce

K 31. prosinci 2013 se podařilo všem operačním programům 
realizovaným v rámci Cíle Evropská územní spolupráce certifikovat 
přidělené alokace. České republice tak u uvedených operačních 
programů nepropadne ani 1 €.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zodpovídá za 8 operačních 
programů realizovaných v rámci Cíle Evropská územní spolupráce. 
Jedná se o 5 operačních programů zaměřených na přeshraniční 
spolupráci (s Polskou republikou, se Slovenskou republikou, s Ra-
kouskem, se Svobodným státem Bavorsko a se Svobodným státem 
Sasko) a dále o operační programy Nadnárodní spolupráce, Mezi-
regionální spolupráce a ESPON.

Rok 2013 byl z hlediska vyčerpání alokace přidělené jednotli-
vým operačním programům klíčový, protože se slučovala pravidla 
n+3 za rok 2010 a n+2 za rok 2011. K 31. prosinci 2013 se všem 
uvedeným operačním programům podařilo přidělené alokace cer-
tifikovat (ze strany Evropské komise došlo k proplacení všech fi-
nančních prostředků, které byly určeny pro roky 2010 a 2011 a kte-
ré bylo nutno vyčerpat do konce roku 2013). České republice tak 
u operačních programů realizovaných v rámci Cíle Evropská územ-
ní spolupráce nepropadne ani 1 €.

Zajímavé údaje nabízí Měsíční monitorovací zpráva o průběhu 
čerpání strukturálních fondů, fondu soudržnosti a národních zdrojů 
v programovém období 2007–2013 za prosinec 2013 [PDF, 4.65MB] 
a možnost srovnání s ostatními operačními programy, u nichž síd-
lí v České republice Řídící orgán či Národní orgán. Pořadí dominu-
je česko-bavorský program s objemem certifikovaných výdajů ve 
výši 80 % z celkové alokace programu. Hned za ním se umístil čes-
ko-polský program s 69 % certifikovaných výdajů.

Evropská komise přitom klade na operační programy územní 
spolupráce zvýšené nároky, proto i umístění česko-saského a čes-
ko-slovenského programu v horní polovině a dosažení podobných 
hodnot jako u regionálních operačních programů lze považovat za 
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80,2% 
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67,1% 

61,9% 

58,6% 

58,1% 

58,0% 

56,8% 

56,3% 

55,7% 

55,6% 

54,8% 

54,0% 

52,7% 

52,3% 

46,0% 

46,0% 

45,3% 

43,3% 

42,4% 

35,5% 

33,4% 

OP CZ-BY 

OP CZ-PL 

ROP SV 

ROP SČ 

ROP SM 

ROP JZ 

ROP MS 

ROP JV 

OP CZ-SX 

OP PK 

OP CZ-SK 

ROP SZ 

OP PA 

OP D 

OP LZZ 

IOP 

OP VK 

OP TP 

OP CZ-AT 

OP ŽP 

OP PI 

OP VaVpl 

Podíl certifikovaných výdajů u operačních programů k 31. 12. 2013 

Zdroj: Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007-2013 (za prosinec 2013)  

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2014/Ceska-republika-dosahuje-vyjimecnych-uspechu-v-pro
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2014/Ceska-republika-dosahuje-vyjimecnych-uspechu-v-pro
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V roce 2013 získalo podporu 280 projektů za 105 milionů, v ro-
ce 2012 to bylo 531 akcí za 160 milionů. V roce 2011 získalo pod-
poru 634 projektů za 185,5 milionu. V roce 2010 uspělo 532 ža-
datelů za 148 milionů.

Program obnovy a rozvoje venkova mmR 2013�

Kraj DT1�–�Vesnice�roku DT2�–�Děti�a�mládež DT3�–�Spolupráce�v�regionech DT4�–�Památky CELKEM

� Počet
žadatelů

Žádaná�dotace Počet
žadatelů

Žádaná�dotace Počet
žadatelů

Žádaná�dotace Počet
žadatelů

Žádaná�dotace Počet
žadatelů

Žádaná�dotace

(v�mil�Kč) (v�mil�Kč) (v�mil�Kč) (v�mil�Kč) (v�mil�Kč)

Jihočeský 5 2�806�572 71 23�481�293 3 483�000 25 6�100�447 104 32�871�312

Jihomoravský 5 2�800�000 135 43�404�659 7 1�232�600 33 6�835�851 180 54�273�110

Karlovarský 4 2�790�000 10 2�928�809 2 450�396 3 383�954 19 6�553�159

Vysočina 4 2�800�000 97 30�447�341 1 99�000 27 5�583�536 129 38�929�877

Královéhradecký 3 3�100�000 36 10�362�969 5 352�347 24 3�952�152 68 17�767�468

Liberecký 5 2�800�000 35 10�121�105 4 597�792 8 1�803�174 52 15�322�071

Moravskoslezský 6 3�779�320 62 21�328�226 4 566�000 26 7�020�609 98 32�694�155

Olomoucký 5 2�800�000 86 29�659�139 10 1�694�715 37 8�819�171 138 42�973�025

Pardubický 4 3�600�000 49 15�776�757 0 0 21 4�432�975 74 23�809�732

Plzeňský 4 2�800�000 40 10�849�036 4 644�790 8 1�913�090 56 16�206�916

Středočeský 7 2�800�000 116 37�158�316 4 521�461 41 7�769�794 168 48�249�571

Ústecký 6 3�431�980 70 23�069�895 2 339�664 26 6�086�997 104 32�928�536

Zlínský 4 3�200�000 89 31�179�038 8 1�368�650 26 5�710�518 127 41�458�206

CELKEM 62 39�507�872 896 289�766�583 54 8�350�415 305 66�412�268 1 317 404 037 138

OP ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA 
Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí 

Město Šumperk Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu  
Okres Nysa 

Celkový rozpočet: 476 487,28 EUR 
Příspěvek z ERDF: 400 954,78 EUR 
V 17. století postihly Nyské knížectví čarodějnické procesy. Jedním z možných připomenutí 
této stránky naší společné historie je i tento turisticky zajímavý česko-polský projekt. V jeho 
rámci byla vytyčena a označena čarodějnická cyklotrasa, spojující místa bouřlivých 
čarodějnických procesů, jež byla následně vybavena 10 informačními tabulemi. Začíná 
v Mohelnici, dále vede přes Šumperk, Jeseník a končí ve Zlatých Horách. Trasa pak 
pokračuje na polské straně do Głuchołaz, Nysy, Otmuchowa a Paczkowa. Při jízdě po 
cyklotrase lze zhlédnout dvě expozice k dějinám čarodějnických procesů. První vznikla 
v Nyse, druhou, stejně atraktivní, si mohou zájemci prohlédnout v místnostech historického 
Geschaderova domu v Šumperku. Všechna místa jsou také detailně popsaná v průvodci s 
mapou. Kromě toho byl uspořádán cyklus muzejních přednášek o dějinách čarodějnických 
procesů v česko-polském příhraničí.  

 
expozice Geschaderův dům (Šumperk) 

 
expozice Geschaderův dům (Šumperk) 

 
zámek Velké Losiny 

 
Petrovy kameny (místo čarodějnických sletů) 

 
město Nysa 

 
zámek Otmuchów 

 

OP SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO – ČESKÁ REPUBLIKA 
Česko-německé kulturní centrum Kvilda 

Centrum umění Kvilda, o.s. Kunstverein Graz, e.V. 
Celkový rozpočet: 961 700,00 EUR 
Příspěvek z ERDF: 817 445,00 EUR 
V jednom z center turistického ruchu na Šumavě (v obci Kvilda) vzniklo rekonstrukcí 
zdevastované budovy unikátní kulturní centrum pro umělce z obou stran česko-bavorské 
hranice. Rekonstrukce podle návrhu architektů Martina Kožnara a Jiřího Bízy (Ateliér 25) se 
zařadila mezi nejvýznamnější architektonické realizace posledních let. Byla mimo jiné 
publikována v prestižní Ročence české architektury představující 32 nejzajímavějších staveb 
z let 2011 a 2012. Centrum zahrnuje ateliéry, dílny, knihovnu, zkušebnu a multifunkční sál 
pro promítání, přednášky, výstavy, autorská čtení či koncerty. Umělci mohou prostory využít 
rovněž k dlouhodobým společným stážím a projektům. Do akcí centra se ve velké míře 
zapojují obyvatelé obce, příhraničního regionu i návštěvníci Šumavy. Jeho prostory jsou dále 
využívány školskými zařízeními z České republiky a ze Svobodného státu Bavorsko v rámci 
společné výuky výtvarné výchovy.  

 
K původnímu objektu byla dostavěna nová 

budova s ateliérem a grafickou dílnou. 

 
Účastníci sochařského sympozia pracují  

s místním materiálem – dřevem. 

Každoročně se koná rovněž malířské 
sympozium Šumava / Böhmerwald. 

Hostující malíři často nacházejí inspiraci 
v okolní přírodě – dílo Václava Girsy. 

 
Grafická dílna je vybavena unikátními lisy 

pro litografii, dřevoryt, linoryt a další 
příbuzné techniky. 

Návštěvníci se tak mohou seznámit 
s většinou grafických technik a zároveň se 

věnovat vlastní tvorbě pod vedením lektora. 
 

Nejvíce žadatelů je letos ze Středočeského kraje, Jihomoravské-
ho kraje a Olomouckého kraje. V tomto kraji je nejvíce projektů 
spolupráce a téměř nejvíce akcí na obnovu památek.

TSu, zdroj: mmR
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Česko je v čerpání peněz z eurofondů
nejhorší v EU. Jen loni přišlo o 10 miliard

Česko je v čerpání peněz z evropských fondů za období 2007 
až 2013 nejhorší v rámci celé EU. Jen za loňský rok Česká republi-
ka „přišla“ o deset miliard korun. Největší problémy mají resorty 
životního prostředí a školství. Podle premiéra Bohuslava Sobotky 
(ČSSD) navíc letos hrozí, že Česko z evropských fondů nevyčerpá 
až 24 miliard korun.

„Česká republika je na tom úplně nejhůře ze všech evropských 
zemí. Za loňský rok jsme měli bilanci deset miliard korun nedo-
čerpaných z evropských fondů. V rámci celé EU je to 16 miliard, 
takže my tvoříme větší část této ztráty, a to je skutečně velmi ne-
radostné zjištění,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Věra Jou-
rová (ANO).

A problémy budou podle ní i v letošním roce. „Největší riziko ne-
dočerpání hrozí Operačnímu programu Životní prostředí, kde od-
hady mluví až o 13 miliardách korun. Dále jde o Operační program 
Výzkum a vývoj pro inovace, což je program ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, kde hrozí ztráta 7,5 miliardy korun. Dalším 
programem je OP Podnikání a inovace, kde jde o 1,5 miliardy ko-
run,“ řekla.

Podle Jourové může za problémy s čerpáním několik věcí. „Do-
cházelo průběžně ke špatnému finančnímu plánování. Pořád se je-
vilo, že je hodně času a on ten čas vlastně nebyl. Mělo se tedy rych-
leji čerpat,“ uvedla ministryně a dodala, že špatný byl i kontrolní 
systém.

„Ten způsobil některé sankce. Nejspíš ještě budou přicházet, 
o kterých ještě ani nevíme,“ doplnila Jourová a odkázala na zprá-
vu Evropské komise o korupci, podle níž je korupce vysledovatel-
ná hlavně na regionální a místní úrovni.

Odborníci se nedočerpání peněz příliš nediví. „Jde o důsledek 
přehnané byrokracie českých kontrolorů, kteří u nás na dotace do-
hlíží. Kontroly projektů k veřejným zakázkám často vedou neod-
borně. Důsledkem jsou časové průtahy, během nichž příjemci do-
tací musí vysvětlovat, co je a co už není v souladu se zákony. Kon-
troloři se také často zaměřují pouze na formální chyby, které na 
zadávací řízení nemají žádný vliv, a za ty pak zcela nesmyslně krá-
tí žadatelům dotace,“ poznamenala Lucie Žilková, právnička spo-
lečnosti Otidea, která se veřejnými zakázkami zabývá.

jde o prosperiTU zemĚ
„Česku se nedaří využívat potenciál, který nám dává možnost 

čerpat evropské peníze k tomu, abychom podpořili a nastartovali 
hospodářský růst a zaměstnanost. Nejde jenom o to, abychom ad-
ministrativně vyřešili tyto problémy, ale jde o současnou i budoucí 
prosperitu země,“ konstatoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). 
Cílem vlády podle něj je, aby tato částka byla na konci roku co nej-
menší.

Celý článek najdete na webu E15.cz.
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/cesko-je-v-cer-

pani-penez-z-evropskych-fondu-nejhorsi-v-eu-011539

Ministryně Jourová: Fondy EU musí
podpořit i veřejnou infrastrukturu

Z evropských peněz by se v České republice měly v příštích sed-
mi letech platit i projekty na podporu veřejné infrastruktury. To je 
priorita, kterou se do připravované dohody mezi ČR a Evropskou 
komisí o nastaveních příštích evropských fondů chystá promítnout 
i nová ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. 

Připravovaná dohoda mezi Českou republikou a Evropskou ko-
misí, která bude sloužit jako základ pro nastavení příštího období 
evropských fondů, dozná změn. Nová ministryně Věra Jourová má 
totiž v úmyslu do textu promítnout jednu ze svých priorit. Tou je 

Musíme co nejvíce snížit hrozící
ztrátu peněz z Operačního programu
Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je v úspěšnosti čerpání fi-
nancí z Evropské unie nejhorší v České republice. Ministr životní-
ho prostředí Richard Brabec chce přesunout část peněz v rámci jed-
notlivých prioritních os do oblastí, kde je větší šance na úspěšné 
dokončení projektů a zároveň budou mít reálný přínos pro zlepše-
ní životního prostředí.

„Za rok 2013 bude ztráta v Operačním programu Životní pro-
středí téměř šest miliard korun. Při jednání s Evropskou komisí se 
budeme snažit zachránit další zhruba tři miliardy korun, ovšem už 
teď víme, že ztráta cca 5,5 mld. Kč už je bohužel nenávratná. Na 
vině je především Nečasova vláda, když se například v roce 2011 
téměř nevyhlašovaly výzvy, na základě kterých by žadatelé mohli 
předkládat projekty k poskytnutí dotace, a i v dalším období pro-
bíhala administrace projektů v řadě případů velmi zdlouhavě,“ ří-
ká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „Ihned po 
svém nástupu na ministerstvo jsem proto provedl zásadní perso-
nální změny jak na samotném ministerstvu, tak na Státním fondu 
životního prostředí. Odborníci, kteří nastoupili, jsou krizovým ma-
nagementem a mají ode mě jako absolutní prioritu zjednodušit ad-
ministrativu celého procesu podávání žádostí a jejich zpracování, 
mají za úkol vypsat nové výzvy a zhodnotit projekty i podle toho, 
jaká je šance na jejich úspěšnou realizaci do konce roku 2015. 
Hlavním cílem je přitom co nejvíce snížit další reálně hrozící obrov-
skou ztrátu peněz z Operačního programu Životní prostředí na rok 
2014 ve výši 13 mld. Kč!“

http://www.mzp.cz/cz/news_140212_OPZP
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podpora tzv. tvrdých projektů, tedy investic do veřejné infrastruk-
tury, například výstavby silnic a dálnic.

„Jsem přesvědčena, že evropské peníze mají sloužit k vytváření 
pracovních míst, zejména v období, kdy se staví a buduje,“ uved-
la ministryně.

Jak EurActivu dříve sdělila, nová vláda chce v letech 2014–2020 
kromě veřejné infrastruktury a zaměstnanosti akcentovat i další 
oblasti, jako je třeba i věda a výzkum.

„Ano, je skutečně možné, že některé zásahy provedeme, ale 
bude to jedině na základě práce s daty,“ řekla tehdy redakci.

nepůjde o radiKÁlní zmĚny
O žádné radikální zásahy ale podle ministryně Jourové nepůjde. 

Jednání mezi českou stranou a zástupci Evropské komise jsou to-
tiž v plném proudu a na provedení zásadních změn není dostatek 
času. Dohoda o partnerství, jak se dokument označuje, má být po-
depsána do léta letošního roku.

Jak nová ministryně dříve pro EurActiv uvedla, pokud se koalič-
ní vláda rozhodne do přípravy příštího období zasáhnout, nemělo 
by se tak stát na úkor spuštění čerpání.

K tomu je ale rovněž potřeba splnit podmínky (tzv. ex-ante kon-
dicionality), které České republice uložila Evropská komise. Jedná 
se o služební zákon, který by zkvalitnil a zprůhlednil práci státní 
správy, a vyřešení otázek v posuzování vlivu na životní prostředí. 
Obě oblasti mají být prioritou nového vedení rezortu pro místní 
rozvoj.

Krev a poT
Za jednu z výzev pro své působení v úřadu ministryně pro 

místní rozvoj považuje Jourová i čerpání evropských prostředků 
ze strukturálních a kohezních fondů EU v dobíhajícím období 
2007–2013.

Kořeny problémů, s nimiž se nyní Česko v čerpání potýká, vidí 
nová ministryně v prvních čtyřech letech. „Přešlapovalo se a neby-
ly správně nastaveny priority,“ řekla novinářům. „Napravit tyto 
chyby nás bude stát krev a pot,“ dodala.

Rezort má podle ní připravenu sadu krizových opatření, k nimž 
může v případě nutnosti sáhnout. „Je potřeba co nejrychleji vyhla-
šovat nové výzvy, aby se nestalo, že projekty zaplatí stát, ale už je 
nestačí proplatit Brusel,“ uvedla Jourová příklad. „To je situace, 
kterou si nikdo z nás nepřeje,“ doplnila. Česká republika může 
Bruselu zasílat žádosti k proplacení projektů až k prosinci 2015.

Pomoct může podle nové ministryně i posílení personálních ka-
pacit v oblasti proplácení projektů a jejich kontroly, a také řada 
technických a účetních operací.

„Další možností je pak vytvořit některé nedotační nástroje, na-
příklad úvěrový program na zateplování, či revolvingové nástroje,“ 
dodala Jourová.

Nejvíce ohroženy jsou podle ní operační programy Doprava, Ži-
votní prostředí, Výzkum a vývoj pro inovace a Integrovaný operač-
ní program.

novÁ nÁmĚsTKynĚ
S příchodem nové ministryně se otřásla i personální struktura 

celého úřadu. O agendu evropských fondů, konkrétně o operační 
programy, se bude kromě stávajícího 1. náměstka Daniela Brauna 
starat i nová náměstkyně Klára Dostálová.

„Náměstkyně Dostálová bude mít na starosti rozjezd integrova-
ného regionálního operačního programu, Operační program Tech-
nická pomoc a také přeshraniční programy,“ vysvětlila ministryně 
Jourová.

Náměstkyně by tak měla být zodpovědná i za zřízení nové 
agentury pro implementaci regionálního operačního programu.

Lucie Bednárová
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/ministryne-

-jourova-fondy-eu-musi-podporit-i-verejnou-infrastruktu-
ru-011501

Korespondence Brusel – Horní Bříza

Brusel: Obdrželi jsem Vaši žádost na spolufinancování výstav-
by Domova pro seniory v rámci regionálního programu Východ. 
Jsme však nuceni Vás upozornit, že na str. 57 formuláře žádosti, 
kapitola „Vybavení“, jste opomenuli vyplnit kolonku „Počet židlí“.

Horní Bříza: Kolonku „Počet židlí“ jsme nevyplnili schválně, po-
něvadž dotyčné židle zajistí místní důchodce p. Šebesta. Zcela zdar-
ma totiž opraví židle vytažené ze sutin školy, která minulý týden spad-
la, když jsme se po 8 letech marných žádostí nedočkali žádné finanč-
ní podpory na její rekonstrukci. Tím zajistíme i úsporu bruselských 
fondů, což nás naplňuje dobrým pocitem evropské sounáležitosti.

Brusel: Děkujeme za Váš zájem o úspory bruselských fondů, 
z Vaší strany je však tato starost zcela zbytečná, neboť úspory jsou 
v Bruselu logisticky řízeny třemi nezávislými výbory Evropské komi-
se tvořené několika desítkami předních ekonomů. Ohledně nevy-
plněné kolonky „Počet židlí“ jsme pak nuceni Vám sdělit, že na zá-
kladě pravidel Výboru pro komplexní posuzování žádostí je počet 
židlí neoddělitelnou součástí všech projektů týkajících se jakékoliv 
budovy. Proto musíme trvat na vyplnění kolonky „počet židlí“.

Horní Bříza: Dobře, žádáme o 44 židlí.
Brusel: Zaregistrovali jsme vaší doplněnou žádost o 44 židlí. Vy-

pracujte prosím zdůvodnění tohoto počtu Vámi požadovaných židlí.
Horní Bříza: Protože máme 11 stolů, každý pro 4 osoby. 11 x 4 = 

44.
Brusel: Obdrželi jsme Vaše zdůvodnění, musíme však konsta-

tovat jeho nedostatečnost. Vypracujte prosím detailní posouzení 
využitelnosti jednotlivých židlí.

Horní Bříza: Co to je?
Brusel: Koeficienty využitelnosti židlí na osobu a den pro jednot-

livá roční období jsou uvedeny na str. 23 „Metodického pokynu pro 
podávání žádostí o podporu z evropských fondů“, který je k dispo-
zici na příslušném ministerstvu každého členského státu EU.

Horní Bříza: S tím nám polibte prdel a peníze si nechte. Do-
mov pro seniory si postavíme sami z cihel ze zřízené školy.

Brusel: Registrujeme změnu věcného záměru Vaší žádosti z „Do-
mova pro seniory“ na „Líbání prdele“. Pro úspěšné schválení žádos-
ti prosím vyplňte přiložené formuláře.

C o  s e  ( n e ) s t a l oC
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Kontakty
na předsednictvo sPOV
(aktualizace�k�1.�1.�2014)

Předseda
Mgr. Eduard Kavala

OÚ�Bělotín,�753�64�Bělotín�151
tel.�581�612�100,�602�514�347�
Veškerou�poštu,�týkající�se�SPOV,

posílejte�výhradně�na�adresu
spov@belotin.cz

1. místopředsedkyně 
Ing. Veronika Vrecionová

senátorka�PČR�
Valdštejnské�náměstí�17/4,

118�01�Praha�1�
tel.�602�229�394,�603�489�898�(asistent)

veronika.vrecionova@centrum.cz,
vrecionovav@senat.cz

2. místopředseda
JUDr. Radan Večerka 

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

360�01�Karlovy�Vary��
tel.+fax�353�223�611�

radan.vecerka@seznam.cz

Výkonný tajemník
stanislav Rampas  
Ejpovice�61,�337�01

tel.�724�022�313��
strampas@quick.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�

Miroslav Kovařík
687�06�Modrá�170
tel.�603�251�539

modra@uh.cz

Petr Martiňák
739�53�Horní�Tošanovice�129

tel.�608�751�120
starosta@hornitosanovice.cz�

Jiří Řezníček
751�16�Tučín�127
tel.�732�876�307

ou@tucin.cz�

Členové�předsednictva
volení�orgány�krajských

organizací�SPOV�(§�8�stanov�SPOV):

Královéhradecký�kraj
Ing.  Dušan Šustr
50�363�Nepolisy�75

tel.�734�616�990,�495�497�018
starosta.nepolisy@volny.cz

Ústecký�kraj
Ing. Václav bešta

Palackého�nám.�75,�411�81�Brozany�nad�Ohří
tel.�416�861�268,�724�155�310
vaclavbesta@brozanynadohri.cz

Olomoucký�kraj
Jana Gerešová

788�33 Kopřivná�67
tel.�583�252�037,�607�667�032

oukoprivna@cmail.cz�

Pardubický�kraj
Ing. Jiří Kosel

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

obec@horniredice.cz�

Liberecký�kraj
Jindřich Kvapil

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

starosta@koberovy.cz

Středočeský�kraj
Viktor Liška

Ratměřice�72,�257�03�Jankov
tel.��776�580�584

spov.sk@seznam.cz

Jihomoravský�kraj
PaedDr. Zdeněk Peša

nám.�Míru�20,�979�74�0lešnice
tel.�516�463�296,�603�816�152

starosta@olesnice.cz

Jihočeský�kraj
Ing. Luboš Peterka

Maltézské�nám.82,�378�31�Radomyšl
tel.�383�392�255

radomysl@email.cz

Zlínský�kraj
Vojtěch Ryza

756�15�Lidečko�467
tel.�571�447�945,�731�163�586

lidecko@centrum.cz

Plzeňský�kraj
MUDr. Tamara salcmanová

332�11�Hradec�133
tel.�377�423�630

salcmanova@volny.cz�

Vysočina
Zdena Švaříčková

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

Moravskoslezský�kraj
bc. Jan Tomiczek

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

starosta@tranovice.cz

REVIZNÍ KOMIsE

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

tel.�774�431�136
obec@morice.cz

Marie�Cimrová
OÚ�Chodouny,�411�71�Chodouny�20

tel.�724�368�166
obec.chodouny@worldonline.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

Rezkova�1675,�753�01�Hranice
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

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. Miroslav Makovička
Karlovarský�kraj
MAS�Sokolovsko

m.makovicka@email.cz
+420�603�322�411

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

Ing. Petr Vomáčka
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

Tajemnice Ns Mas ČR

Mgr. Olga Špiková
MAS�Horní�Pomoraví

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

sekretariát organizace

NS�MAS�ČR,�o.s.
Hlavní�137

788�33�Hanušovice�
IČ:�28554272

+420�583�215�610
info@nsmascr.cz

www.nsmascr.cz
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