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Památky v roce 2015? Zatímco z evropských fondů 2014+ nebudou místní kulturní památky podporovány, zcela nový program 
nyní schválilo ministerstvo zemědělství, které rozdělí 50 milionů. (Viz rubrika Dotační programy) Vedle podpor ministerstva kultury a kra-
jů se ještě očekává vypsání slíbená podpora obnov sakrálních památek z ministerstva pro místní rozvoj. Zdroj foto: oH

aktuálně:
Prv bude podporovat kromě
zemědělského i nezemědělské
podnikání v dotacích přes maS

V rámci vyjednávání o úpravách a nové po-
době Programu rozvoje venkova 2014–2020 
se ministerstvo zemědělství rozhodlo navrá-
tit do podporovaných opatření v rámci toho-
to programu také nezemědělské podniká-
ní, využívané v minulých letech žadateli rov-
něž prostřednictvím nástroje LEADER a MAS. 
Rozhodnutí o možné podpoře venkovského 
drobného podnikání z nového PRV oznámil 
ministr Jurečka v rámci své reakce na Společ-
né prohlášení PRV 2014–2020, které pode-
psali zástupci SMS, NS MAS a SPOV.

Více informací na straně 4

regiony:
NS maS řeší za podpory SmS
a SPov větší prostor pro
venkov v budoucím IroPu

Výbor Národní sítě MAS jednal 10. úno-
ra na půdě centrály Státního zemědělského 
intervenčního fondu v Praze. Místní akční 
skupiny se zvolna loučí se „zemědělským 
intervenčním“ a chystají se na „integrovaný 
operační“. Právě k IROPu zaznívá v posled-
ní době řada připomínek ze strany MAS 
a národní síť ve spolupráci s územními part-
nery SMS a SPOV připravila memorandum 
k lepšímu využití nového dotačního progra-
mu, kde budou MAS „obhospodařovat“ 
čtvrtou osu podobně jako dosud v PRV.

Více informací na straně 11

tÉma:
Přinese třídění problémy? 
obce mají hnědé a chystají šedé
kontejnery, vznikají kompostárny

Novela zákona o odpadech, která mimo 
jiné zavedla povinnost zajistit pro lidi třídě-
ní kovů a bioodpadu, může znamenat pro 
menší obce problém. Přinese jim totiž další 
náklady a navíc lidé na venkově často bu-
dují svoje vlastní komposty. Města novela 
nezaskočila, některá konkrétně sběr biood-
padu podporují různými formami už několik 
let a možnosti třídění plánují dále rozšiřovat. 
Kovy se musí třídit od 1. ledna, u bioodpa-
du povinnost platí od 1. dubna do konce 
října.

Více informací od strany 15
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Pozvánka
na březnovou schůzi Spolku, která se koná v úterý 10. března 2015 od 12.00 do 
14.00 hodin v Národním domě na Smíchově v Praze.

Program:
1. 12.00 – 12.15 Kontrola usnesení
2. 12.15 – 12.45  Odpovědnosti jednotlivých členů vedení SPOV ČR za okruhy činnos-

tí a potvrzení delegace jednotlivých osob ke kontaktu s různými re-
sorty a OP

3. 12.45 – 13.30 Plán činnosti SPOV na období 2015–2017
4. 13.30 – 14.00 Různé
Zpráva o stavu Veřejné železniční osobní dopravy a prodeji regionálních drah – Hanačík
Odměňování zastupitelstev
Přehled aktivit za uplynulý měsíc – Kavala, Rampas, Florian

43. Dny malých obcí v březnu v Praze a Prostějově
Tradiční setkání starostů s představiteli ústředních orgánů státní správy, již 43. Dny ma-

lých obcí, se uskuteční v úterý dne 10. března 2015 v Praze (Národní dům na Smícho-
vě) a 17. března v Prostějově (Společenský dům), začátek vždy od 9 hodin.

Na programu budou informace o přípravě komunálních projektů podporovaných z ev-
ropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního 
programu životní prostředí i Programu rozvoje venkova. Budou vyhlášeny podmínky sou-
těže Vesnice roku 2015 a zazní také náměty k činnosti územní samosprávy v souvislosti 
se strategií rozvoje veřejné správy. Součástí programu budou též aktuální problémy finan-
cování obcí a další informace. Přihlášky a informace: www.denmalychobci.cz

Předběžný program 43. DMO Praha

Zahájení (9.00)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.05)
 Evropské a národní fondy – podpora projektů obcí 2015 
 Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně, Sekce evropských programů
Blok Ministerstva zemědělství ČR (9.45)
 Program rozvoje venkova 
 Ing. Marian Jurečka, ministr
Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 (10.00)
KB – spolehlivý partner municipalit (10.15)
 Josef Molík, manažer veřejného sektoru, Komerční banka, a. s.
Rozklikávací rozpočet (10.35)
 Pavel Češka, odborný konzultant, Triada, spol. s r. o.
Přestávka (10.45)
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (11.30)
 Operační program Životní prostředí 
 Ing. Jan Kříž, náměstek ministra, ředitel odboru fondů EU
Blok Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (12.00)
 Příprava reformy regionálního školství a OP Věda, výzkum, vzdělávání 
 Jan Zikl, I. náměstek ministra pro ekonomické záležitosti
GuidApp – Mobilní průvodce pro občany, turisty i návštěvníky (12.20)
 Dozorové inteligentní kamerové systémy a systémy nouzové komunikace
 Viktor Brada, Datasys, s. r. o.
Blok Ministerstva vnitra ČR (12.30)
 Aktuální problémy veřejné správy a poznatky kontroly a dozoru 
 Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu
 Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Blok Ministerstva financí ČR (13.10)
 Financování územní samosprávy v roce 2015 
  Ing. Miroslav Matej, PhD., ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programo-

vé financování
Závěr (13.30)
Po ukončení programu je připraven oběd.

V rámci programu vystoupí zástupci spoluorganizátorů: Svaz měst a obcí ČR, Sdružení 
místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR.

Ve čtvrtek 12. března se v Clarion Congress Hotelu v Olomouci uskuteční
XXIII. Sněm Agrární komory ČR. Zahájení je v 10 hodin.

http://www.denmalychobci.cz
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Při příležitosti ukončení 20. ročníku soutěže Vesnice roku v Pro-
gramu obnovy venkova přijal prezident Miloš Zeman ve středu 
25. února krajské vítěze této populární akce Spolku pro obnovu 
venkova.

Po tradičním představení nejlepších předsedou Spolku Eduar-
dem Kavalou a nezbytné společné fotografii se zástupci Hradu, 
vyhlašovatelů a soutěžících sešli k neformální diskuzi. Prezidenta 
zajímalo, jak obce vnímají stále diskutovaný počet obcí, jak je to 
se službami v podobě dopravy, škol, pošt, a nezapomněl zdůraz-
nit význam spolků (osobně rád připomíná hasiče) pro plnohod-
notné venkovské společenství. Ze strany předsedy Spolku vysle-
chl varující závěry sedmiletého výzkumu konaného za účasti 
předních univerzit a zástupců samospráv, že sice statisticky oby-
vatel venkova přibývá, ale jde o satelitní obce velkých měst a na-
opak se nám v zemi rozšiřují tzv. vnitřní Sudety, tj. vylidňují se ob-
ce v ploše, zvláště na hranicích krajů. Starostové poukázali na 
další nárůst zbytečné administrativy při současné centralizaci vý-
konu státní správy, což vede k faktickému vykrádání služeb ob-
čanům na malých sídlech i na šikanu ze strany kontrolních orgá-
nů kdy jsou bezvýznamná formální pochybení obcí kriminalizo-
vána, zatímco skuteční lumpové a zloději se na nás denně smějí 
z medií.

Jedenapůlhodinové setkání bylo rámováno předáním tradičních 
darů z našeho regionu v podobě ovoce a džusů z Lučic, medu ze 
Skaličky, sýrů z Poruby či uzenin od Váhalů. Pan prezident podot-
kl, že se zvláště těší na domácí chléb, který tentokrát upekli peka-
ři na Potštátě.

Prohlídka reprezentačních a běžně nepřístupných prostor Hra-
du příjemně doplnila slunečný den.

A co bude následovat? Desátý březen, kdy společným podpi-
sem vyhlašovatelé soutěže zahájí již 21. ročník klání o nejlepší obec 
roku 2015. IS
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Tradiční setkání vítězů Vesnice roku 2014 s prezidentem

Společné foto krajských vítězů soutěže

Vesnice roku 2014 s prezidentem Milošem Zemanem.
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PRV bude podporovat kromě zemědělského i nezemědělské
podnikání. Ministr vyslyšel žádost tří venkovských organizací

V rámci vyjednávání o úpravách a nové podobě Programu roz-
voje venkova 2014–2020 se Ministerstvo zemědělství rozhodlo na-
vrátit do podporovaných opatření v rámci tohoto programu také 
nezemědělské podnikání, využívané v minulých letech žadateli rov-
něž prostřednictvím nástroje LEADER a MAS. Opatření známá z osy 
III. PRV 2007–2013, tedy podpora obcí a neziskových organizací, 
nakonec nebude přes PRV řešena, a to z důvodu značně snížené 
alokace daného programu. Rozhodnutí o možné podpoře venkov-
ského drobného podnikání z nového PRV oznámil ministr Jurečka 
v rámci své reakce na Společné prohlášení PRV 2014–2020, které 
podepsali zástupci SMS, NS MAS a SPOV.

Po projednání na schůzi Spolku pro obnovu venkova ČR 3. úno-
ra 2015 se Spolek připojil ke společnému prohlášení Sdružení míst-
ních samospráv ČR a Národní sítě MAS ČR k aktuálnímu projed-
návání Programu rozvoje venkova.

(Informace jsme přinesli v ZV 2/2015)
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Prohlášení bylo dne 18. 2. 2015 odesláno ministryni 
Šlechtové a náměstkovi Semorádovi. Prohlášení navrhl vý-
bor NS MAS z důvodu nespokojení MAS se stavem nasta-
vení a omezení CLLD v IROP, jako jeden z dalších možných 
prostředků vyjádření nesouhlasu. K tomuto prohlášení se 
připojili i další územní partneři SMS ČR a SPOV ČR.

ProHLáŠeNÍ k IroP 
Národní síť místních akčních skupin České republi-

ky společně s níže uvedenými územními partnery ape-
lují tímto prohlášením na zdůraznění významu Strate-
gií komunitně vedeného místního rozvoje (ScLLD) při 
stanovování specifik projektů v prioritní ose 4 Integro-
vaného regionálního operačního programu (IroP) pro 
období 2014-2020. ScLLD jsou připravovány s ohle-
dem na místní potřeby a potenciál, zahrnují inovativ-
ní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a spo-
lupráci, to vše s cílem umožnit realizaci integrované-
ho nástroje komunitně vedeného místního rozvoje 
(cLLD)  s ohledem na přínosy realizace a dle definova-
ných potřeb daných regionů. Právě osa 4 bude napl-
ňována na základě ScLLD zaměřených na jednotlivé 
oblasti, podporovány budou jen takové projekty, jež 
naplňují cíle ScLLD a jsou vybrány příslušnou maS.

V IROP by měl být specifický cíl pro projekty vybrané 
k podpoře koncipován v souladu s principy komunitně ve-
deného místního rozvoje tak, aby podporované aktivity při-
spívaly ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využi-
tí ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace 
osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vylou-
čením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k roz-
voji místních služeb a dopravní obslužnosti. 

Společným cílem je zlepšit kvalitu života ve venkovských 
oblastech a zlepšit jejich atraktivitu zkvalitněním jak drob-
né infrastruktury, tak přístupu k místním základním služ-
bám ve venkovských oblastech jako předběžné podmínky 
pro jejich hospodářský rozvoj a udržení obyvatelstva.

CLLD nabízí integrovaný přístup vycházející zezdola jako 
reakci na celkové územní a místní výzvy prostřednictvím za-
pojení místních společenství. S ohledem na to je v rámci 
IROP také umožněna kombinace specifických cílů v jednom projektu.

Požadujeme, aby bylo v IroP umožněno podpořit aktivity, které jsou v souladu s věcným zaměřením operačního pro-
gramu, v souladu s příklady projektů uvedenými ve specifických cílech IroP, při tom naplňující stanovené cíle ScLLD 
v rámci projektů realizovaných prostřednictvím maS. Proto navrhujeme následující doplnění textu Programového do-
kumentu IroP:

Prioritní osa č. 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3, konkrétně ze specifických cílů:
• SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy;
• SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi;
• SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání;
• SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví;

Intervence na podporu rozvoje komunitních služeb a zajištění dostupnosti zdravotnické péče v odpovídající kvalitě ve 
venkovském prostoru.
• SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení;

Podpora směřuje k zachování dostupnosti kvalitního předškolního a základního vzdělání ve venkovském prostoru a po-
sílení komunitní role školy jako centra celoživotního učení.
• SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví;

Z důvodu koncentrace podpora směřuje na obnovu a rozvoj objektů definovaných v ScLLD, které mají největší poten-
ciál pro sociální a ekonomický rozvoj území maS. tyto integrované investice musí být popsány a zdůvodněny v rámci 
ScLLD.
• SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Za Národní síť Místních akčních skupin České republiky předseda Ing. František Winter
Za Spolek pro obnovu venkova ČR předseda Mgr. Eduard Kavala
Za Sdružení místních samospráv České republiky předsedkyně Ing. Jana Juřenčáková

P r o h l á š e n í  N S  M A S ,  S P O V  Č R  a  S M S  Č R  k  I R O PP
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Spolek jednal s partnery o problémech nastavení
eurofondů. Chce znovu otevřít rozpočtové určení daní

haté obce, mají i více peněz na servisní služby, které jim mohou po-
skytovat po skončení dotačního období 2004–2020 nejen MAS, ale 
i svazky obcí. „Spolupráce obcí je dobrá idea, ale nebude fungovat 
bez motivujících peněz,“ je přesvědčen předseda Spolku Kavala.

Aktéři se shodli, že budou společně připravovat prohlášení k RUD, 
ke kterému přizvou i Asociaci krajů. Předsednictvo Spolku také sou-
hlasilo s připojením se ke společného prohlášení SMS a NS MAS 
ohledně podpory nezemědělských podnikatelů v Programu rozvoje 
venkova. (Viz ZV 2/2015) Dále se předsednictvo zabývalo vnitřní or-
ganizací činnosti v letech 2015–2017. tSu

Prohloubit spolupráci a více koordinovat kroky jednotlivých 
územních partnerů, to bylo úvodním a hlavním tématem jednání 
předsednictva Spolku pro obnovu venkova 3. února v Senátu v Pra-
ze. Jednání se zúčastnili předsedové Svazu měst a obcí (SMO) Dan 
Jiránek, předsedkyně Sdružení místních samospráv (SMS) Jana Ju-
řenčáková a zástupce Národní sítě MAS Václav Pošmurný.

Jiránek například vedle řešení Evropských strukturálních a inves-
tičních fondů (ESIF) zdůraznil možnost využití norských či švýcar-
ských fondů pro venkov. Přítomní se nicméně shodli, že nyní mohou 
prosadit už jen drobné korekce, ale měli by se připravit na „přepo-
čítání alokací“ v půlce období v roce 2017.

Dalším významným tématem je znovuotevření úprav rozpočto-
vého určení daní (RUD). „Nyní jsou na pořadu dne sice eurofondy, 
ale samosprávy by se měly ještě více postavit na vlastní nohy. Proto 
chceme z dlouhodobého hlediska otevřít také otázku RUD,“ vyzval 
předseda Spolku Eduard Kavala. Jiránek ze SMO ovšem uvedl, že 
nyní jsou na řadě kraje, kterým se RUD zvýší. Naopak pro byla Jana 
Juřenčáková, která uvedla, že SMS již připomínkovalo a požaduje 
navýšit koeficient pro obce z 20,83% na 23,58%. Pošmurný kon-
statoval, že NS MAS se k této věci vyjadřovat nebude. „MAS mají 
zajistit pro venkov komunikaci a naučit je společně pracovat,“ to je 
naše hlavní role, nikoliv řešení veřejné správy.

Přítomní se rovněž vyjadřovali k projektům a aktivitám meziobec-
ní spolupráce. „MAS nejsou penězovod. Tam, kde to funguje tak, 
jak má, participace v regionu funguje dobře. Peníze pro MAS jsou 
tak nástrojem naučení se spolupráci,“ řekl Pošmurný. Když jsou bo-

SPOV v Senátu se zástupci SMS, SMO a NS MAS také o meziobecní spolupráci
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Již od 70. let se Německo a poté i Rakous-
ko snažily zlepšovat vztahy se sousedními ze-
měmi za železnou oponou, uzavřít s nimi me-
zistátní smlouvy, rozšiřovat obchodní styky 
i osobní přeshraniční styky. Takto se měl po-
stupně naplňovat politický cíl, kterým bylo 
snižování vojenského ohrožení zeměmi Var-
šavské smlouvy. Tyto ušlechtilé, ale nesnadné 
snahy se však počaly uskutečňovat. Mezi jiný-
mi akty přinesly i dohodu o stycích mezi vlá-
dou Dolního Rakouska a sousední jižní Moravou, reprezentova-
nou Krajským národním výborem (Jm KNV) v Brně. Nejdříve došlo 
k stykům čelných funkcionářů a poté došlo v roce 1988 i k setká-
ní a k vzájemným návštěvám odborných pracovníků. Ti byli sezná-
meni s demokratickým systémem Rakouska, s chodem od centrál-
ních orgánů až po poslední vesnici. A tu jim byla představena idea 
DORFERNEUERUNG a její uplatnění v praxi. Idea se stala součástí 
politického programu vlády. Představovala její zájem na zdravém 
vývoji venkova při vědomí, že jej nemůže docílit nikdo jiný, než sa-
motné vesnice a její obyvatelé. Těm však vláda poskytovala odbor-
nou i finanční pomoc. Návštěvníci byli také zavedeni na venkov-
skou slavnost, zvanou „Ortsbildmesse“, na níž byly předvedeny vý-
sledky této oboustranné spolupráce a Programu obnovy venkova.

Mezi návštěvníky byl i Ing. arch. Jan Florian, který tehdy praco-
val na odboru územního plánování v Brně. Z návštěvy si přivezl ne-
jen osobní přesvědčení o správnosti této demokratické cesty vývo-
je venkova, ale i směrnici k obnově vesnic Dolního Rakouska. V té-
mže roce se konala výstava svobodného státu Bavorsko v Praze, 
na níž byl občanům ČSSR – mimo jiné – prezentován program ob-
novy vesnice Bavorska. To byl druhý dokument, který měl trochu 
jiný, komplexnější přístup k řešení obnovy vesnic.

Problematika výstavby na venkově byla pracovní náplní druž-
stevního projektového podniku DRUPOS, kde jsem tehdy pracoval. 

Oba dokumenty jsme studovali a viděli ten vel-
ký rozdíl mezi našimi a demokratickými pod-
mínkami, v nichž byl každý občan a jeho vlast-
nictví respektováno, kde každá obec měla 
právo rozhodovat o svém vývoji a kde stát jej 
podporoval. Uvědomili jsme si, že nejde jen 
o stavební obnovu vesnické zástavby, ale že 
jde o obnovu a prohloubení ducha vesnice, 
o posílení pospolitosti venkovského společen-
ství. Demokracie se nám tehdy jevila jako 

vzdálený sen. Její humanistické myšlenky jsme se snažili uplatnit již 
v roce 1989 alespoň v urbanistických pracích.

Když nastalo zvonění klíči, byli jsme připraveni předat informa-
ce o programu obnovy vesnice veřejnosti. V dubnu 1990 jsme vy-
dali první publikaci, která obsahovala překlady dolnorakouského 
a bavorského programu obnovy vesnice. Byla doplněna snímky 
příkladů z Dolního Rakouska a našich stavebních nešvarů. V před-
mluvě jsme se pokusili vystihnout potřebný myšlenkový přerod 
a popsat organizační přípravu k novému vývoji venkova. Vydava-
telem publikace bylo nově zřízené Ministerstvo životního prostře-
dí ČR, zastoupené Ing. arch. Janem Florianem, ředitelem odboru 
územního rozvoje a Jihomoravský KNV, zastoupený Ing. arch. Bě-
lou Vlčkovou.

Publikace sloužila jako informační podklad pro řadu následujících 
seminářů, setkání a kroků vedoucích k zavedení obdobné cesty na-
šeho venkova. Autor publikace byl vyzván MŽP k vytvoření první ver-
ze českého programu obnovy vesnice (POV). Ten byl poté po mno-
hých připomínkách doplňován pracovníkem ministerstva Ing. arch. 
Vlastimilem Kutějem. Po projednání s dalšími ministerstvy byl POV 
předložen ministrem Ivanem Dejmalem vládě ČR a dne 29. 5. 1991 
byl vládou přijat. Ještě téhož roku se Česká republika stala členem 
Evropského pracovního společenství pro obnovu vesnice a rozvoj 
venkova. Jan kruml, autor publikace

Z  č i n n o s t i  S P o v  Č r  7Z
PRVNÍ PUBLIKACE O PROGRAMU OBNOVY VESNICE
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VENKOVSKÉ
STAVBY  2014

VESNICE ROKU 2014
kapitola I.
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VENKOVSKÉ
STAVBY  2014

Základní a mateřská škola Hugo Sáňky Rudice rudice, jihomoravský kraj

Podhradí se nachází v chráněné krajinné oblasti Bílé Kar-
paty na rozhraní Valašska a Slovácka, severním směrem 
od města Luhačovice v nadmořské výšce cca 360 metrů 
nad mořem. Obec se rozkládá v údolí Pozlovického poto-
ka a na jižním úpatí vrchu Komonec (672 m n. m.). 

Před několika lety v obci Podhradí vyvstala potřeba re-
konstrukce a zateplení budovy OÚ. Aby bylo možno 
tuto rekonstrukci uskutečnit, bylo nutno nejprve vyklidit 
přízemní prostory budovy, kde se nacházelo zázemí pro 
SDH Podhradí. V samé podstatě se počítalo s výstavbou 
nového objektu hasičské zbrojnice, čemuž předcházelo 
zpracování studie. Později se však ukázalo, že vzhledem 
k dalším velmi důležitým očekávaným investičně nároč-
ným projektům by se tento záměr stal značně kompliku-
jícím pro další rozvoj obce.

Na místě nově postavené hasičské zbrojnice se původně 
nacházel starý a velmi zanedbaný soukromý sklep s gará-
ží pro osobní vozidlo, který se podařilo získat do obecní-
ho vlastnictví, a tím vytvořit podmínky pro stavbu nové 
hasičské zbrojnice. Ještě téhož roku se pustili členové 
SDH Podhradí (včetně těch nejmladších) i řadoví občané 
obce do výstavby takřka nové Hasičské zbrojnice. Stav-
ba nového díla byla dokončena v říjnu 2013. Přestože se 
jedná o „malou stavbu“, byla jí věnována neobyčejná po-
zornost. Byla postavena, aby splňovala potřeby jak členů 
SDH, tak i celé obce Podhradí. Hasičská zbrojnice slouží 
pro uskladnění požární techniky a výzbroje, kromě toho 
je také vybavena zasedací místností a sociálním zaříze-
ním. 

V průčelí stavby se nachází soška sv. Floriána - patrona 
Hasičů. Budovu také zdobí nápis „HASIČSKÁ ZBROJNICE“, 
znak SHD Podhradí prolínající se znakem obce a typický 
slogan „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. Za zmínku stojí 
i soška hasiče na střešním hřebeni. Celý objekt je vyve-
den velmi dobře také barevně a skvěle zapadá do okol-
ního prostředí. V okolí budovy bylo rovněž vybudováno 
zpevněné prostranství. Nachází se zde také tzv. Turecký 
kříž z roku 1663, u kterého bylo při výstavbě zbrojnice na-
instalováno osvětlení.

Rudice je obec s železářskou a hornickou tradicí, jejíž 
vznik sahá až do roku 1247. Leží ve střední části Moravské-
ho krasu v nadmořské výšce 490 až 530 m. Okolí Rudice 
patří k nejromantičtějším místům v Moravském krasu.

Jednou z historických budov, které se v obci nachází, 
je rudická škola postavená v roce 1892 nákladem 17 ti-
síc zlatých. Vyučování bylo zahájeno ve dvou třídách 
a v roce 1904 rozšířeno na tři třídy se 166 žáky. Počet žáků 
neustále narůstal, a tak byla škola v roce 1914 rozšířena 
o přístavbu, ve které byla v prvním poschodí zařízena 
4. třída a v přízemí tělocvična. Tuto novou budovu dosta-
la naše obec náhradou za bývalou tvrz (stržena v místě 
školy v roce 1869 z důvodu poddolováním), která symbo-
lizovala starý systém rodový, zatímco nová školní budova 
přinášela všeobecné základní vzdělání a pokrok i pro ty 
nejchudší děti z dělnických rodin.

V roce 1996 byla postavena přístavba k původní budově 
s učebnami, jídelnou a kuchyní. V letech 2010-2014 prošla 
budova školy zásadními opravami – kompletní výměna 
střechy, zateplení, výměna oken, nová fasáda v téměř pů-
vodní historické podobě, nové vytápění včetně vnitřních 
rozvodů a nových sociálních zařízení. V současné době 
navštěvuje 50 dětí základní školu a 42 dětí mateřskou ško-
lu.

6160

Hasičská zbrojnice Podhradí Podhradí, Zlínský kraj 
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Kateřinice 1. místo a titul Vesnice roku 2014

O
kr

es
 V

se
tín

, Z
lín

sk
ý 

kr
aj

 99
9 

ob
yv

at
el Kateřinice se nachází v Hostýnských vrších, severozápad-

ně od Vsetína v táhlém údolí potoka Kateřinky. Roku 1876 
byla v Kateřinicích zřízena obecní škola, pro niž byla roku 
1910 postavena nová budova, která po několika rekon-
strukcích slouží důstojně svému účelu dodnes. Za budo-
vou školy byla v roce 2006 vybudována nová moderní 
tělocvična. V budově kulturního domu s obecním úřa-
dem, se nachází také dvě třídy mateřské školy se školní 
kuchyní a jídelnou. 

V letech 1951 až 1952 byl postaven kateřinický kostel 
s farou. Autorem projektu byl Ing. Bohumil Bareš, který 
navrhl velmi vzhledný a praktický moderní kostel s farou 
pod jednou střechou. Stavba se stala dominantou obce.  
V jejím přízemí je velký a malý sál a kancelář, nahoře byt 
pro faráře, který byl později rozšířen o podkroví. Kostel 
byl vysvěcen 22. listopadu 1952.

I když se v Kateřinicích nedochovalo příliš historických 
památek, svou polohou a přírodními krásami přitahují jak 
aktivní turisty, tak i milovníky procházek. Obec protíná 
řada turistických a cyklistických stezek, v zimě jsou zde 
vytvářeny dobré podmínky pro běžecké trasy po hřebe-
nech místních kopců. Rovněž milovníci botaniky najdou 
na místních stráních celou řadu zajímavých, ale i vzác-
ných exemplářů. V katastru Kateřinic se nachází přírodní 
rezervace zřízená roku 1950 na vrchu Dubcová, kterou 
tvoří smíšený porost bříz, borovic a vlhké louky s výsky-
tem vstavačů, kruštíku bahenního, mečíku střechovitého, 
badilu úzkolistého aj. rostlin. Několik dalších lokalit se při-
pravuje k vyhlášení zvláštní ochrany, např. Březiny, Poža-
řiska, většinou se jedná o mokřadní louky. Přímo v obci 
se nachází několik pozoruhodně velkých stromů, např. na 
Ojíčné je mohutná lípa, která patří mezi pět největších 
lip bývalého okresu Vsetín, její obvod činí 640 cm (byla 
vysazena začátkem 17. století).

I. Vesnice roku 2014

Publikace Tvář venkova – Venkovské stavby 2014
Publikace vydaná obcí Bělotín (editoři Ing. arch. Aleš Klose, Jan Machovský) shrnuje výsledky soutěže Vesnice roku 2014 a soutěže 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova.

http://www.spov.org/publikace/publikace-venkovske-stavby-2014.aspx
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Vyhlašovatelé soutěže 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu 
venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR  

a  

Karlovarský, Pardubický a Zlínský kraj  

vás srdečně zvou na odborný seminář  

Vesnice roku 2015 
V Programu obnovy venkova 

 
V průběhu měsíce března proběhnou tři semináře na třech místech v rámci České republiky. 
Semináře budou totožné svým obsahem.  

 
Termíny a místa konání:  

13. března   Obec Kateřinice, Zlínský kraj, Kulturní dům (účast potvrdit do 11. 3.  2015) 

20. března   Obec Dolní Újezd, Pardubický kraj, Kulturní dům (účast potvrdit do 18. 3.  2015) 

24. března   Obec Hájek, Karlovarský kraj, Kulturní dům (účast potvrdit do 20. 3.  2015) 

 
Dle Vašeho zájmu si prosím vyberte jeden z nabízených termínů a svou účast potvrďte na 
uvedené emailové adrese Miroslava.Ticha@mmr.cz .  

Z kapacitních důvodů prosíme o nahlášení maximálně 2 zástupců za obec.  

 

Do předmětu emailu prosím uveďte místo zvoleného semináře. 

Např.: VR 2015 – seminář – Kateřinice 
 

Program:  

9.00 – 10.00 hod.  Prezence účastníků  

10.00 hod.   Zahájení  

10.15 – 11.30 hod. Organizace soutěže Vesnice roku 2015  

Prezentace hodnocených oblastí, resp. udělovaných ocenění  

(Modrá stuha, Bílá stuha, Oranžová stuha, Zelená stuha, knihovny  

a informační technologie obce atd.)  

11.30 – 12.00 hod.  Diskuze  

12.00 – 13.00 hod.  Oběd  

13.00 – 14.00 hod.  Prohlídka obce  
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Výbor Národní sítě MAS jednal 10. února na půdě centrály Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu v Praze. Místní akční sku-
piny se zvolna loučí se „zemědělským intervenčním“ a chystají se 
na „integrovaný operační“. Právě k IROPu zaznívá v poslední do-
bě řada připomínek ze strany MAS a národní síť ve spolupráci 
s územními partnery SMS a SPOV připravila memorandum k lepší-
mu využití nového dotačního programu, kde budou MAS „obhos-
podařovat“ čtvrtou osu podobně jako dosud v Programu rozvoje 
venkova, kde se nakonec podaří alespoň podpora pro nezeměděl-
ské podnikatele. Národní síť MAS se ovšem poohlíží i po nových 
národních i mezinárodních projektech a hodlá využít své dosavad-
ní zkušenosti k posílení a rozšíření spolupráce. A v neposlední řa-
dě se chystá na valnou hromadu, kde se zvolí nové vedení.

Diskuze se zástupci SZIF

Předseda NS MAS František Winter přivítal zástupkyně SZIF Ka-
teřinu Adamcovou a Helenu Hanoldovou a zástupkyni za Celostát-
ní síť pro venkov (CSV) pod SZIF Janu Bartošovou. 

Adamcová informovala, že v PRV IV.1.1., kde se zpracovávají 
poslední ŽOP za rok 2014, IV.1.2. je téměř hotovo, očekává se 
předložení posledních ŽOP. V opatření IV.2.1. bylo ve 22. kole za-
registrováno 24 žádostí, do kterých se zapojilo 171 MAS. Hanol-
dová doplnila, že byly zjištěny problémy s překryvy území pro růz-
ná období PRV, MAS Hrušovansko a MAS Znojemské vinařství, 
MAS Karlštejnsko a MAS Jihozápad, MAS Česká Kanada a MAS 
Třeboňsko. Pro nové období bude území působnosti neměnné, 
takže takovéto překryvy nevzniknou. Tajemnice NS MAS Olga Špi-

Z  č i n n o s t i  N S  m a S  1 1Z

ková vysvětlila, že území už mají MAS většinou v pořádku, ale do-
chází ke křížení území v rámci starého a nového období.

Standardizace MAS
Dosud bylo zaregistrováno 42 žádostí o standardizaci, která je 

podmínkou vstupu do všech programů a možnost dále pracovat se 
strategií a žádat o její financování. První doplnění se začnou roze-
sílat koncem února. Maximální termín pro doplnění je 31. 7. Neo-
čekávají se žádné velké chyby, v případě propojeností z hlediska ex-
terního hodnotitele budou MAS dotazovány a vyzvány k opravám. 

Evaluace SPL
Ministerstvo zemědělství vydá doporučenou osnovu evaluace do 

konce března. Poté budou MAS zadávat do systému SZIF evaluaci 
formou Hlášení o změnách. SZIF vydal tiskovou zprávu, kde jsou 
shrnuty základní povinnosti MAS v roce 2015. 

Koordinace CSV
Od 1. 1. 2015 přecházejí veškeré regionální aktivity CSV pod 

SZIF, MZe bude řešit pouze projekty s celorepublikovým dopadem. 
Byla vytvořena pozice koordinátor CSV pro celou. Dále byli do re-
gionů přijati regionální koordinátoři, kteří se budou věnovat vylo-
ženě CSV. Aktivity chtějí zachovat jako doteď, navíc je ještě pro-
hloubit a rozšířit. CSV má zájem tvořit prostředníka mezi SZIF, re-
gionálními partnery a MZe. 

Předseda Winter se dotazoval na prostředky na nové období. 
Bartošová informovala o navrhované částce cca 300 tisíc korun na 
kraj za SZIF pro druhou polovinu roku 2015. 

NS MAS řešila větší prostor pro venkovské projekty
v budoucím IROPu i přípravu na novou spolupráci
Národní síť MAS jednala 10. února na půdě SZIF v Praze. Valná hromada se blíží.

Předseda NS MAS František Winter (zcela uprostřed) na loňské valné hromadě NS MAS v Týnci nad Sázavou
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NS MAS předběžně souhlasila se zapojením do projektu s orga-

nizací AGORA, kontaktní osobou bude Jan Florian. Návrh projek-
tu bude představen na jednání výboru 3. března.

Jednání eNrD v Bruselu – pro nové období 2014–2020 no-
vě ustanovená společně se sítí pro Evropská inovační partnerství 
v souladu s  nařízením. Obě sítě se budou scházet dohromady na 
Assembly (Shromáždění), které bude 2x ročně. Dále bude existo-
vat podvýbor LEADER, „sedačkový graf“ viz podklady z ELARD. 
Florian by zastupoval na jednáních v letošním roce – náklady hra-
zeny z EK. Založeny tematické PS k většímu zapojení partnerů do 
regionálního rozvoje (jednání 26. 3. Brusel – zástupce NS MAS, 
jednání 13. 4. Brusel – možnost zlepšení implementace PRV, 
10. 6. seminář Brusel – PS Mezinárodní spolupráce).

aBk – projednával se návrh národních dotací MZe – vnitřní při-
pomínkové řízení. Florian vznesl dvě připomínky. Ministerstvo pod-
poruje evropskou integraci ve vládních institucích, ale dosud se tý-
ká pouze agrárního sektoru. Navrhl organizace rozvoje venkova 
ELARD, PREPARE, EVP k hrazení členství v evropských organizacích 
a účast na jednáních. Jednalo se také o novém národním dotačním 
titulu MZe na udržování kulturního dědictví venkova ve výši 50 mi-
lionů korun. Pošmurný navrhl, aby si MZe, MK a MMR vyjasnili, co 
bude z jednotlivých ministerstev podporováno. Nevadí, když budou 
památky podporovány z MMR i MK, protože je jich velké množství.

Dopis od DG agri – generální komisař Hogan požádal všech-
ny členské státy, ministry a orgány o navržení zjednodušení evrop-
ské SZP, do března je možné přes náměstkyni Špalkovou podávat 
návrhy.

Místopředseda Krist
21. 1. Praha rada eSIF na pracovní úrovni – zastupoval Win-

tera. Není jasné, kdy se budou řešit tržní příklady.
Výbor pro municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj – vytvá-

ří platformu neziskových organizací, měla by mít iniciativní roli vů-
či vládě.

místní agenda 21 – účast v pracovní skupině, aktivity agendy 
jsou spojené s evaluací strategií a participativního plánování strate-
gií ve městech a obcích, přicházejí s novým konceptem SMARTcities 
(chytrá města), Krist usiluje o SMARTregions – vydána metodika 
k principu SMART.

IroP – Krist bude prezentovat CLLD na seminářích „Představe-
ní Integrovaného regionálního operačního programu“ pořádající 
MMR i s dalšími zástupci NS MAS. 

LeaderFeSt 2015 
NS MAS bude zaštiťovat LEADERFEST 2015, který nebude spo-

lufinancován z MZe, a organizačně bude v režii krajského sdruže-

Aktivity v uplynulém období

Předseda Winter
15. 1. Brno, reGIoNtoUr – účast první den akce, účast ná-

městků z MMR, SMS a SPOV předsedové 
23. 1. Praha, Národní stálá konference (NSk) – setkání té-

měř všech zástupců výboru NS MAS, 13 zástupců krajů a dalších. 
Představeny 3 komory NSK, zazněl požadavek na spojení komor 
CLLD a regionů dohromady. Pošmurný doplnil, že všude budou zá-
stupci NS MAS, IPRÚ, ITI a SMS. Komory budou sloužit pro setká-
vání územních partnerů jako dříve úřady regionálních rad.

Předseda Winter obdržel 30. 1. výpověď z pracovního poměru 
tajemnice Olgy Špikové k 31. 3. 2015. Špiková doplnila, že chce 
nadále spolupracovat s NS MAS jako aktivní člen MAS Horní Po-
moraví a využít tak své dosavadní zkušenosti a znalosti v dalších 
vyjednáváních, pokud dostane od výboru pověření. Špiková na-
stoupí jako tajemnice Českomoravského svazu zemědělských pod-
nikatelů (ČMSZP), jehož předsedou je od 21. Ledna nynější před-
seda NS MAS Winter. Winter nabídl do budoucna prostory ČSZP 
na Slezské 7 (SZIF) ke konání výborů NS MAS v Praze.

3. 2. Praha, SPov – zastoupen V. Pošmurným – jednání o spo-
lečném prohlášení k PRV v podobě diskuze o procesních věcech při 
přípravě podkladů, dále řešili rozpočtové určení daní, což se NS MAS 
netýká. NS MAS není ten, kdo by měl zasahovat do veřejné správy. 
Dalším bodem bylo rozpočtové určení daní (RUD) pro svazky obcí 
a nyní aktuální RUD na krajích.

Místopředseda Florian
Projekt s organizací aGora 
Florian představil hosta Vojtěcha Černého, zástupce AGORA, v ná-

vaznosti na kontakt z Národní konference VENKOV 2014. Černý před-
stavil neziskovou organizaci Agora, která se zabývá participací a zapo-
jováním veřejnosti do rozhodování, připravuje strategické plány pro 
města a menší obce, zabývá se vzděláváním, předáváním zkušeností 
a zlepšováním komunikaci v území. V minulých dvou letech realizova-
li mezinárodní projekt QuaPro zaměřený na vzdělávání dospělých (pro-
střednictvím NS MAS poslána pozvánka na seminář 17. února v Pra-
ze). Nově podáván projekt Erasmus+ (podobný QuaPro). Partneři jsou 
z Německa, Maďarska, Polska a Rumunska. Florian vidí pozitivní do-
pad projektu ve vzniku malých grantových schémat v MAS.

Černý vysvětlil, že projekt je na 3 roky a každý rok je rozpočet 
150 000 Eur. Sršeň upozornil na nutnost registrace NS MAS do on-
line databáze PADOR. Špiková informovala, že NS MAS je od 6. 2. 
v databázi PADOR zaregistrována kvůli projektu s Gruzií.
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ní královéhradeckého kraje, města Náchod a MAS mezi Úpou 
a Metují. Krist informoval, že to bude nízkonákladový festival, žád-
ný povinný podíl kulatých stolů a povinných témat, program je ote-
vřený, ideální pro hledání partnerů spolupráce a zahraničních part-
nerů (hlavně Polsko). NS MAS osloví členskou základu s pozván-
kou na akci.

Norské fondy (projekt resilience) – 16. 1. byla v Brně první 
schůzka partnerů, kde byly dojednány základní detaily projektu. Za 
NS MAS realizuje projekt od začátku roku V. Foltýnová. Realizace 
je do 31. března 2016.

Hlavním metodikem je Jiří Krist. MAS budou informovány o pro-
jektu a možnosti kontaktování a také o pořádání seminářů. NS MAS 
souhlasila s obsazením třetího zaměstnance v projektu Resilience na 
pozici organizátora Zuzanou Vlasákovou, která má zkušenosti z pro-
ejktu KS MAS OK Místní partnerství zaměstnanosti.

Prezident ELaRD sršeň
K 1. 1. odešel Stefanos Loukopoulos, na jehož místo nastoupila 

Veronika Kolářová (přijede na VH NS MAS) a dále změna sídla kan-
celáře. ELARD chce spolupracovat se SMS na sběru informací do 
„evropské kuchařky“. Vyhlášen stážistický program, do kterého se 
přihlásilo 30 lidí.

V následujícím období je přijato 4–5 žádostí (např. Estonsko, 
Švédsko, Řecko) na předsednictví v ELARD, v rámci kontinuity bu-
de asi možné požádání o vícepředsednictví. 

Sršeň informoval, že začíná boj o pozice v monitorovacích vý-
borech pod EU, MAS vybrány jen v některých zemích, jinak zástup-
ci ministerstev, za ČR je zapojena i NS MAS.

ELARD v Civil Dialog Group (jako monitorovací výbor PRV v ČR), 
kde jsou celkem zástupci 20 organizací. Musí se domluvit, kdo bu-
de členem řídícího výboru (30 členná skupina) a bude určovat dal-
ší směřování. ELARD usiluje o křeslo, když se bude nastavovat 
CLLD a LEADER.

Evropský venkovský parlament (EVP) – zašle modely fungují-
cích VP, sběr myšlenek na EVP (do podzimu je nutné posbírat in-
formace).

Florian pochválil zprávu ELARD. Sršeň doplnil informace o plá-
novaném přístupu Rumunska, Rakouska, Německa a Polsko (jako 
pozorovatele) a předpokládá se jednání s Itálií.

Jak upravit IROP ve prospěch venkova?
Diskuse o obsahu podpor a memorandum

Předseda František Winter přednesl dotaz MAS Ústeckého kra-
je k projednání možnosti úpravy IroP, osy 4, a to obdobně ja-
ko u PRV tak, abychom mohli v IROP v rámci osy 4 realizovat pro-
jekty podle potřeb území, na základě zpracovaných SCLLD. „Žá-
dáme výbor NS MAS, aby se touto otázkou vážně zabýval a učinil 
takové kroky, které povedou ke změně IROP tak, aby aktivity, rea-
lizované prostřednictvím osy 4, nemusely nutně  korespondovat 
s podporovanými aktivitami v osách 1, 2 a 3, ale aby mohly být re-
alizovány  akce podle místních potřeb té které MAS dle jejího vlast-
ního zvážení a rozhodnutí. Z reakcí z jednotlivých MAS v Ústeckém 
kraji víme, že to, co by bylo možné podpořit v IROP dle jejího po-
sledního nám známého znění, je zcela mimo realitu potřeb naše-
ho venkova.“

Pošmurný reagoval, že v podkladech k jednání výboru zaslal ma-
teriál Poziční dokument (Stanovisko útvarů Komise k vývoji v oblas-
ti Dohody o partnerství a programů v České republice pro období 
2014–2020) k nastudování. Zdůraznil, že díky NS MAS a územním 
partnerům je vyjednaná samostatná prioritní osa s alokací 10 mili-
ard korun, v návaznosti na poziční dokument je definováno, co ne-
bude podporováno. „Stále se jedná o rozšíření osy 4, ale ne na 
VŠECHNO, což je v rozporu s výše uvedeným dokumentem. Aktu-
álně se řeší uvolnění památek a zdravotnictví. NS MAS poslala tech-
nické vyjádření, co je zapotřebí upravit. Není to jen o úpravách, ale 
důležitější je forma slovních definic,“ řekl Pošmurný.

Společný postoj, nebo „partyzánská hnutí“?
Pošmurný doplnil, že z MMR má informace, že dle diskutova-

ného projektu do OPTP, by dotazy, stížnosti a hlášení k MAS měly 
být předávány přes NS MAS ne přímo z jednotlivých MAS.

Sršeň navrhl vložit větu, že v rámci CLLD budou respektovány stra-
tegie místního rozvoje. Makovička poukázal na to, že se mezi MAS 
se šíří velké znepokojení z IROP a jsou dvě varianty, buď bude Výbor 
NS MAS nespokojenost slyšet, nebo budou vznikat „partyzánská 
hnutí“. Varianta, která je navržená, je špatná jak v IROP, tak v ose 4. 

Pošmurný nastínil možnosti ČR vzhledem k jednoznačnému 
stanovisku EK. „Jednoznačné je, že finance EK budou podporovat 
jen to, co má pro ČR socioekonomické přínosy – návsi a komuni-
kace by měly být v režii ČR, a proto se mají poskytovat peníze 
z rozpočtu ČR. MAS měly šanci do jednání mluvit v prvopočátku.“ 
Doplnil, že za Posázaví dělali pracovní skupiny průnik obecné stra-
tegie a OP a našli dost průniků. 

Florian má reakce od členů, kteří jsou zklamaní z výsledku vy-
jednávání v porovnání s náklady. Sršeň vidí jako problém interpre-
taci zástupců ministerstev. Navrhuje sepsat memorandum. 

Pošmurný souhlasí i přesto, že na posledním jednání s územní-
mi partnery byly navržené body z budoucího memoranda potvrze-
ny, dány do zápisu a předány náměstkům k řešení. Osobně by da-
né Memorandum měl finalizovat někdo jiný než on, MAS ho spo-
jují s problémy z IROP.

Makovička konstatoval, že není vhodné problém s IROP spojo-
vat s Pošmurným, protože měl jiné zadání. Je také zastáncem me-
moranda s územními partnery. Winter by se chtěl sejít s regionál-
ními partnery a spolupracovat. MAS by si měly uvědomit, že v mi-
nulém období disponovaly s cca 30 miliony korun na MAS, teď to 
bude cca 90 milionů korun na MAS.

Florian upozornil na podstatu připomínky, že nejsou výhrady 
kvůli částkám, ale obsahu.

Špiková doplnila informaci o semináři 3. března. Účast zatím 
potvrdili náměstek MŽP Kříž, dále zástupce náměstka Novotného 
(MPO), ředitel Grégr a náměstkyně MZe Beneš Špalková.

Pošmurný upozornil, že IROP by měl být dokončen na konci 
února, připomínky budou vypořádány videokonferencí, nyní je 
k dispozici pouze úprava textu PO 4 a je dohoda, že je možná kom-
binace specifických cílů. Uvedl příklad OP Zaměstnanost, že ačko-
liv ve 2.1. nemůžeme využít jako vyloučenou skupinu seniory, ale 
ve 2.3., která 2.1. využívá, to udělat lze, z toho vyplývá, že tímto 
omezení padají pro CLLD.

Winter doplnil reakci MAS Ústeckého kraje na Poziční dokument 
EK: „Pozičním dokument nám připomíná,  že koncem roku 2012 se 
ještě s plným zapojením venkovských komunit počítalo včetně pod-

Národní síť MAS
po krajských sněmech před valnou hromadou:

Nominace na předsedu:
Liberecký�kraj�–�MAS�Frýdlantsko,�z.s.–�Romana�Zemanová
Středočeský�kraj�–�Posázaví�o.p.s.�–�Václav�Pošmurný
Plzeňský�kraj�–�Český�Západ�–�Místní�partnerství,�o.s.�–�Jan�Florian
Jihočeský�kraj�–�MAS�Šumavsko,�z.�s.�–�Ing.�Jaromír�Polášek

Nominace na místopředsedu:
Výše�uvedení�s�nominací�na�předsedu
Olomoucký�kraj�–�MAS�Hranicko�z.�s.�–�Mgr.�František�Kopecký
Moravskoslezský�kraj�–�Místní�akční�skupina�Opavsko�–�Ing.�Jiří�Krist
Královéhradecký�kraj�–�Hradecký�venkov�o.p.s.�–�Jana�Kuthanová
Jihomoravský�kraj�–�Kyjovské�Slovácko�v�pohybu�–�Anna�Čarková

bez nominací:
Karlovarský�kraj�–�MAS�Sokolovsko�o.p.s.�–�Ing.�Miroslav�Makovička
Kraj�Vysočina�–�Královská�stezka�o.p.s.�–�Mgr.�Gustav�Charouzek
Pardubický�kraj�–�Místní�akční�skupina�Hlinecko,�z.�s.�–�Ing.�Olga�Ondráčková
Zlínský�kraj�–�MAS�Hornolidečska�z.s.�–�Aleš�Lahoda
Ústecký�kraj�–�MAS�Sdružení�Západní�Krušnohoří�–�Hana�Dufková
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Procesní harmonogram volby na vH NS maS:
•  do 18. 2. proběhnou všechny VH KS MAS;
•   do 25. 2. budou dodány všechny zápisy, podklady, nominač-

ní informace;
•  27. 2. budou zaslány sumarizované informace členům Výboru;
•   do 3. 3. může dojít k odstoupení kandidátů, Výbor schválí 

podklad pro VH;
•  4. 3. budou poslány podklady k volbě členské základně.

Konzultace strategií
Pošmurný informoval, že v rámci spolupráce s MMR nabídl Od-

bor regionální politiky vedený Davidem Koppitzem možnost nezá-
vazného posouzení analytické a strategické části SCLLD, jehož vý-
sledkem bude „oponentura“ těchto částí strategií (nejedná se o po-
suzování Implementační části) a následná prezentace opakujících se 
chyb při tvorbě strategie na krajském plénu.

V prvním kole bude posouzeno 50 prvních strategií. Výsledky 
posouzení jednotlivých SCLLD budou předány krajským zástup-
cům a s nimi bude domluvena prezentace na krajských sítích. Dá-
le bude vytvořena analýza a obecný chybník.

MAPy a KAPy pro OPVVV
Olga Ondráčková informovala o diskuzi ke zpracování tzv. MAP 

(místní akční plán) v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. MAS jsou 
možnými zpracovateli návrhů. Na starosti je má Národní institut 
vzdělávání, který bude dělat tzv. KAPy (krajský akční plán), a ten by 
měl MAS oslovit. tSu, Foltýnová / Špiková

Upozorňujeme, že od 16. 1. 2015 byl zapsán do veřejného rejs-
tříku oficiální název organizace Národní síť Místních akčních sku-
pin České republiky, z. s. se zkratkou NS MAS.
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pory potřebných aktivit z prostředků příslušných fondů EU. 
Výsledek, který vidíme dnes na opatřeních podpořených 
v rámci CLLD v rámci PRV, IROP, OP LZZ a okrajově v OPŽP, 
je ten, že vytýčené téze ale patrně nebyly v jednotlivých OP 
prosazeny,“ uvedl Winter a zapřemýšlel: „Otázka je, zda na 
základě tohoto dokumentu ještě není šance na jejich pro-
sazení. K tomu bych byl rád, aby výbor NS MAS zaujal jas-
né stanovisko, které bude prezentovat členské základně.“

Výbor NS MAS připraví společně s regionálními partne-
ry podklad pro společné prohlášení, aby prioritou IROP 
pro prioritní osu 4 byly strategie CLLD v rámci obecných 
cílů programu.

Financování MAS
Winter přednesl další dotaz MAS u Ústeckého kraje: Pro-

jednání možnosti financování chodu kanceláří MAS po 
30. 6. 2015. Pošmurný reagoval, že systém průběžných alo-
kací v MPIN bude představen na konci února. Vzorce pro 
IROP zatím uvádějí počet obyvatel v MAS, pro PRV to je 
50% paušál a 50% počet obyvatel. Vzorec z OPŽP je pev-
ně daný tabulkou. Vzorec OP Z bude pravděpodobně obsa-
hovat poměr počtu obyvatel, počtu obcí, vyplacených soci-
álních dávek, sociálně vyloučených lokalit a periferních obcí 
v MAS – jednání bude 11. Února. Zmizel počet 50 vybraných 
MAS, bude výpočet podle vzorce, který bude mít stanove-
nou spodní hranici pro financování programového rámce. 
Na konci února budou k dispozici finální vzorce i s čísly.

Příprava volby orgánů
Tajemnice Olga Špiková informovala o dosavadních no-

minacích do orgánů NS MAS.

Kandidáti na předsedu:
Liberecký kraj: MAS Frýdlantsko – Zemanová
Středočeský kraj: Posázaví – Pošmurný
Plzeňský: Český Západ – Florian

Kandidáti na místopředsedu:
Olomoucký kraj: MAS Hranicko – Kopecký
Moravskoslezský kraj: MAS Opavsko – Krist
Královéhradecký kraj: Hradecký venkov – Kuthanová
+ možnost výše uvedených kandidátů na předsedu
kandidovat i dále na místopředsedu.

Bez nominací: Karlovarský (MAS Sokolovsko – Makovička), Vy-
sočina (Královská stezka – Charouzek), Pardubický (MAS Hlinecko 
– Ondráčková).

Nedodány informace – Ústecký, Zlínský.
VH KS zatím neproběhla – Jihočeský, Jihomoravský kraj.

Organizace a nominace
Pošmurný dále informoval o požadavku na nominace zástupců 

do platformy pro CLLD pro ORP (Odbor regionální politiky) MMR. 
Za NS MAS by měli být tři zástupci, kteří povedou technická jed-
nání k podrobnostem OP. Pošmurný doporučil sebe, Špikovou a 
Floriana. Po valné hromadě může být upraveno stejně jako další 
nominace. Výbor schválil do Operativní pracovní skupiny pro CLLD 
řízené odborem regionální politiky v rámci Ministerstva pro místní 
rozvoj ve složení Pošmurný, Florian a Špiková.

Winter přednesl další požadavek na nominaci člena a náhrad-
níka do Monitorovacího Výboru OP ŽP 2014–2020. V návaznosti 
na předchozí jednání byl navržen Krist a náhradník bude doplněn 
emailem do 15. 2.

Výbor přijal za své nové členy MAS ŠIPKA, MAS LEADER – Louc-
ko, MAS Stolové hory a MAS Lašsko. Dle Stanov se dané MAS sta-
nou členy NS MAS až po uhrazení členského příspěvku. Dle do-
mluvy budou MAS osloveny a bude jim vystavena faktura na výši 
současného příspěvku s možností upravit dle výše schválené na VH 
11. března. 
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Novela zákona o odpadech, která mimo jiné zavedla povinnost 
zajistit pro lidi třídění kovů a bioodpadu, může znamenat pro men-
ší obce problém. Přinese jim totiž další náklady a navíc lidé na ven-
kově často budují svoje vlastní komposty. Města novela nezasko-
čila, některá konkrétně sběr bioodpadu podporují různými forma-
mi už několik let a možnosti třídění plánují dále rozšiřovat. 

Na podzim 2014 byla přijata novela zákona o odpadech, která 
obcím stanovila povinnost zajistit pro domácnosti místa pro odklá-
dání bioodpadu a kovů. Rozsah a způsob třídění stanovila vyhláš-
ka. Kovy se musí třídit od 1. ledna, u bioodpadu povinnost platí 
od 1. dubna do konce října.

Obce za posledních sedm let vyčerpaly z evropských fondů na 
zkvalitnění třídění a sběru odpadu 14 miliard korun. V novém ope-
račním programu je připraveno přes šest miliard. „Na starostech 
je, aby občany motivovali k třídění bioodpadu. Je to surovina, se 
kterou mohou dál ekonomicky nakládat,“ řekla mluvčí minister-
stva životního prostředí Petra Roubíčková. Záleží podle ní na mo-
tivaci. Není prý důvod, proč by se i na velkých sídlištích nemohlo 
podařit bioodpad třídit.

Ministerstvo životního prostředí stále jedná s ministerstvem ze-
mědělství, aby se kompost mohl co nejvíce dávat do půdy. Díky to-
mu by se předcházelo erozi. Záleží tak podle Roubíčkové na ob-
cích, aby se se zemědělci domluvily. Ti se ale prý zatím k využívání 
tohoto druhu kompostu staví zdrženlivě.

LiKVidují SAMi
V některých menších obcích mohou lidé zatím využívat služeb 

sběrných dvorů v nedalekém okolí. To je případ i Lužan na Jičín-
sku, tamní obyvatelé mohou bioodpad rostlinného původu vozit 

do Mlázovic. Zhruba stejně daleko do Mlázovic je i z Holovous, ob-
ce se zhruba 500 obyvateli. Tam zatím o způsobu třídění odpadu 
nerozhodli. „Lidé na vesnici biodpad většinou sami likvidují na 
vlastním kompostu. Bude složité je naučit, že to bude jinak,“ řek-
la starostka Holovous Zlatuše Brádlová.

Radnice větších měst ale už problém většinou vyřešený mají. Li-
dé mohou využít například sběrných dvorů, po městech jsou čas-
to rozmístěny hnědé kontejnery určené na bioodpad, začínají fun-
govat kompostárny a někde obyvatelům zdarma dávají nebo půj-
čují vlastní kompostéry. Nakládání s bioodpadem stojí města 
řádově miliony korun ročně.

Množství vytříděného bioodpadu ale každým rokem roste, 
proto hodlají města možnosti jeho svozu dále rozšiřovat. Napří-
klad v Turnově letos postaví kompostárnu za 13,4 milionu ko-
run, využít ji budou moci i města z okolí. Vlastní kompostárnu 
připravují i Domažlice, kompostovací zařízení za desítky milionů 
postaví také Klatovy. V Liberci pak letos k dosavadním 90 přibu-
de dalších pět set hnědých popelnic, nádoby na bioodpad zva-
žují také v Ústí nad Labem. Také všechna větší jihočeská města 
zajistila pro své obyvatele třídění bioodpadu už v minulosti. Vět-
šinou už delší dobu provozují kompostárny nebo lidem nabízejí 
nádoby na bioodpad. Podobně města postupují i v případě lik-
vidace kovů.

Naopak žádné rozšiřování popelnic na bioodpad teď neplánují 
v Ostravě, protože by to její rozpočet zatížilo 15 až 20 miliony ko-
run. Lidé tam mohou biologický odpad odvážet do sběrných dvo-
rů, koupit si popelnice od společnosti OZO nebo využít velkoobje-
mových nádob, které bývají během roku rozmístěny v některých 
lokalitách.
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Přinese třídění obcím problémy? Někde se už o bioodpad 
starají, mají hnědé kontejnery, vznikají nové kompostárny

Kompostárny na bioodpad. Zdroj: ekocentrumkoniklec.cz; depos.cz, tsslavkov.cz, biom.cz
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novely nebudou odvody za stavbu drah, pokud bude stavebníkem 
a následně vlastníkem stát, a u státních pozemních komunikací. 
Poplatkům nebudou podléhat ani cyklistické stezky, pokud 
budou v souladu s územním plánem.

Poslanci upravili v novele mimo jiné rozdělování peněz z odvo-
dů. Podíl státního rozpočtu klesne ze 75 procent na 55 procent 
a podíl obcí vzroste z deseti na 30 procent.

Senátoři chtěli v novele osvobodit od poplatků také kraje a ob-
ce při vynětí půdy pro stavbu jejich silnic, a to hlavně kvůli stavbě 
obchvatů malých měst a obcí. Sněmovna to ale odmítla. Proti se-
nátní verzi vystoupil i ministr životního prostředí Richard Brabec 
(ANO) s tím, že snižuje ochranu půdy.

Podle Senátu by také nebyl nutný souhlas úřadů k vynětí půdy 
z fondu, pokud by šlo o pozemky určené třeba pro stavby bydlení 
a takzvané občanské vybavenosti. Proti senátní verzi se vyslovila i Ko-
mise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Senátní navrhované vý-
jimky podle ní rušily smysl zákonné ochrany půdy. Zdroj: PsP

Města a obce nemají informace
o svých občanech. Mělo by se to změnit

I když města a obce potřebují pro svou práci v samostatné pů-
sobnosti osobní údaje o obyvatelích, nemají přístup do aktuální da-
tabáze ministerstva vnitra. Vyplývá to ze zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů. Samosprávám to komplikuje život nejen, 
co se týče vítání občánků či životních výročí, problém nastává i v sou-
vislosti s plánováním škol či v kontextu se sociálním bydlením.

Chybějící informace o občanech byly jedním z témat diskuse bě-
hem krajského setkání Svazu měst a obcí v Jihočeském kraji v Čes-
kých Budějovicích.

„O problémech, které městům a obcím přináší stávající znění zá-
kona o ochraně osobních údajů, intenzivně jednáme s minister-
stvem vnitra,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a do-
dává: „Připravili jsme návrh na změnu legislativy a věříme, že se po-
daří najít řešení schůdné pro všechny.“

KOMPOStujE i PrAhA
Také v Praze letos chystají opět svoz bioodpadu prostřednictvím 

velkoobjemových kontejnerů. Budou vždy umístěny na vybraných 
místech v Praze podle předem daného harmonogramu. Pražané 
mohou bioodpad kromě toho třídit hned několika dalšími způso-
by – odevzdávat zahradní odpad ve sběrných dvorech nebo si ob-
jednat a zaplatit kompostejnery, které si mohou objednat online 
na stránkách Pražských služeb. Prahu pak vyjde nakládání s biood-
padem ročně zhruba na 1,9 milionu korun.

V rámci třídění odpadu prostřednictvím velkoobjemových kon-
tejnerů je vždy u každého z nich obsluha, která dohlíží na čistotu 
sběru. Například v letech 2010 až 2013 bylo tímto způsobem v Pra-
ze sebráno 2941 tun bioodpadu. Kdy budou mít lidé kontejner ve 
svém okolí, zjistí například na stránkách své městské části.

V rámci takzvaného stabilního sběru provozuje hlavní město 
17 sběrných dvorů. Do nich lidé nevozí pouze bioodpad, ale také 
vysloužilou elektrotechniku nebo počítače. Jejich provoz prostřed-
nictvím najatých firem stojí magistrát ročně okolo 60 milionů ko-
run. Ze sběrných dvorů jeho provozovatel posílá zahradní odpad 
či staré dřevo do kompostárny v Malešicích.

Další možností, jak se zbavit bioodpadu, je odvézt jej na sběr-
né místo v Malešicích. To ale mohou pouze lidé s trvalým bydliš-
těm v Praze a měsíčně sem mohou dopravit maximálně 250 kilo-
gramů bioodpadu. Pro obyvatele je služba zdarma, právnické oso-
by musí zaplatit.

Množství odevzdaného bioodpadu v Praze stále roste. Zatímco 
v roce 2007 Pražané odevzdali na sběrné místo v Malešicích 254,3 
tuny bioodpadu, v roce 2013 to bylo již 778,5 tuny. Stejně tak ros-
te zájem o popelnice na bioodpad. Za poslední zhruba rok a půl 
se přidala téměř tisícovka lidí a evidují přes 8000 domácností a fi-
rem využívajících tyto popelnice.

Do popelnic na bioodpad mohou lidé vyhazovat například listí 
a trávu, zbytky rostlin, dřevní štěpku, piliny, zbytky ovoce a zeleni-
ny, čajové sáčky či kávovou sedlinu. Naopak tam nepatří kosti, ole-
je, maso či uhynulá zvířata. Cena za pronájem nádob se odvíjí od 
jejich velikosti – například za 120litrové popelnice, které jsou vyvá-
ženy jednou za dva týdny, zaplatí domácnost ročně 900 korun.

Tříděný bioodpad putuje do kompostárny, kde je zpracován. 
Následně jej mohou využívat zemědělci, zahrádkáři nebo je použí-
ván při údržbě městské zeleně. Pražané každý rok rovněž vyprodu-
kují zhruba 400 tisíc tun komunálního odpadu. Město pak každo-
ročně vydá na zpracování odpadu přibližně 1,2 miliardy korun.

Zdroj: Zemědělec

Zeman podepsal novelu zákona 
o ochraně půdního fondu.
Za vynětí nebude platit stát,
obce a kraje však ano

Prezident Miloš Zeman 24. února podepsal novelu zákona 
o ochraně zemědělského půdního fondu, která především snižuje 
platby za vynětí půdy z fondu a zavádí výjimky z plateb odvodů pro 
dopravní nebo průmyslové stavby v průmyslových zónách. Infor-
moval o tom prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Vláda novelou reagovala na zvýšení poplatků za vynětí ze ze-
mědělského půdního fondu v roce 2011. Tehdy se platby za vyně-
tí půdy zvýšily kvůli masivní výstavbě solárních elektráren a mož-
ným záborům zemědělské půdy. Podle vlády se tak zkomplikovaly 
některé investice. Nyní zůstanou současné základní sazby odvodů 
za vynětí. U půdy nejvyšší bonity se nově nebudou koeficienty eko-
logické váhy sčítat, ale použije se jedna nejvyšší hodnota. Cena za 
vynětí půdy se tak v ČR srovná s okolními členskými státy EU.

Nově má platit, že nejkvalitnější půdu v první a druhé třídě 
ochrany lze odejmout z fondu jen tehdy, kdy jiný veřejný zájem vý-
razně převažuje nad veřejným zájmem její ochrany. Platit se podle 
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Města a obce by změnu velmi uvítaly, dnes data získávají velmi 
složitě, a pokud by to dělaly nelegálně, hrozí jim za až milionové 
pokuty od státu.

Během krajského setkání se debatovalo i o novém programo-
vém období 2014+. Mimo jiné zaznělo, že i když fakticky platí od 
loňského roku, výzvy ještě nejsou vyhlášeny a stane se tak nejdří-
ve v polovině letošního roku.

„Konkrétní projekty bude možné realizovat nejspíše až od roku 
2016, dojde tak k dvouletému zpoždění,“ říká předseda Svazu měst 
a obcí Dan Jiránek a dodává: „Česká republika tak velmi pravděpo-
dobně bude opakovat své problémy s čerpáním z evropských fon-
dů, kde jen letos hrozí propadnutí až 85 miliard z programovacího 
období 2007–2013.“

Svaz proto průběžně jedná s ministerstvem pro místní rozvoj 
i řídícími orgány jednotlivých programů, tedy dalšími resorty. Zís-
kané informace se snaží předávat, využívá přitom všechny dostup-
né prostředky, od letošního roku nově i facebookový profil na: 
www.facebook.com/smocr1.

Krajská setkání 2015 se zaměřují na aktuální témata samo-
správ – od financí přes sociální oblast i zaměstnanost po životní 
prostředí. Představitelé samospráv se na celkem třinácti akcích ve 
všech krajích dozvídají, co důležité pro města a obce se chystá ne-
jen v letošním roce včetně legislativních změn. Více najdete na: 
http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setka-
ni-2015/krajska-setkani-2015.aspx. Zdroj: Smo Čr

Ministerstvo zemědělství proti černému 
trhu s vínem. Vyzývá organizátory, aby 
zabránili vstupu falešných vín na akce

Přísnější opatření proti nelegálnímu obchodování s vínem chys-
tá Ministerstvo zemědělství. Žádá organizátory významných akcí a 
renomovaných soutěží v odvětví vína, aby zabránili přístupu falšo-
vatelům vín na tyto akce. Vychází přitom z doporučení mezirezort-
ní komise, kterou sestavilo po jednáních s vinaři. Jejími členy jsou 
i zástupci odborné veřejnosti. Komise navrhla systém základních 
opatření, která budou namířená proti černému trhu s vínem.

Organizátoři mají možnost ověřit si spolehlivost dodavatele na 
webu Potraviny na pranýři (http://www.potravinynapranyri.cz/), 
kde jsou uvedena falšovaná nebo nejakostní vína, která odhalili 
kontroloři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. 

„Černý obchod s vínem poškozuje trh a úniky na daních způso-
bují velké škody státu, proto proti nelegálnímu obchodování zasáh-
neme razantněji než doposud. Posílíme kontrolu v prodejnách a na 
tržnicích. Společně s vinaři budeme jednat o možných úpravách vi-
nohradnictví a vinařství,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu chce Minis-
terstvo zemědělství vypracovat společné koncepce a kontrolní plá-
ny pro jednotlivé kraje, tak aby byl pokryt obchod s vínem v kamen-
ných obchodech, v pohostinství i na tržištích. Zdroj: mZe

Poctiví vinaři se novely zákona 
o vinohradnictví a vinařství
nemusí obávat

Ministerstvo zemědělství připravuje novelu zákona o vinohrad-
nictví a vinařství. V současné době probíhá diskuze o jednotlivých 
variantách, jak zabránit černému trhu se sudovým vínem. Novela 
je teprve před vnitřním připomínkovým řízením MZe. Jaká verze 
bude zvolena, není zatím zřejmé. Proto je předčasné spekulovat, 
zda dojde k zákazu prodeje vína ze sudů.

Skutečností je, že se sudová vína v posledních letech stala jed-
ním z nejvíce falšovaných zemědělských produktů, což dokazují 
data Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Jen v roce 2014 
zkontrolovala SZPI 471 vzorků sudového vína, z čehož 151 vzorků 
nevyhovovalo, tzn. každé třetí víno neprošlo kontrolou.

Poctiví vinaři, jež svá vína nepančují, se nemají čeho obávat. No-
vela bude mířit na ty, kteří šidí spotřebitele, a buď vína ředí, nebo 
vydávají levná cizí vína za moravská. 

tabulka: Počet kontrol sudového čepovaného vína SZPI*

2014 2013
Celkem vzorků: sudové čepované víno 471 514
… z toho nevyhovující počet vzorků 151 (32 %) 165 (32 %)
* Vzorky, které byly odeslány do laboratoře (chemická kontrola).

 
Ministr zemědělství Marian Jurečka svolá v březnu kulatý stůl za 

účasti všech relevantních nevládních organizací a vinařských od-
borníků a bude chtít slyšet jejich názory na připravovanou novelu 
a jejich návrhy, jak situaci s pančovaným vínem řešit. Teprve poté, 
až bude dosaženo základní shody, představí Ministerstvo zeměděl-
ství finální verzi novely zákona o vinohradnictví a vinařství.

Zdroj: mZe

Vývoz zemědělských produktů 
a potravin vloni opět vzrostl

Pozitivní trendy agrárního zahraničního obchodu (AZO) České 
republiky zaznamenané v letech 2012 a 2013 se podařilo udržet i 
v loňském roce, a to v ještě výraznější míře. Vyplývá to z prvních 
výsledků Českého statistického úřadu (ČSÚ) k agrárnímu zahranič-
nímu obchodu.

Obrat agrárního zahraničního obchodu se opět meziročně zvýšil, 
a to jak v důsledku růstu objemu vývozu, tak i dovozu. Přitom vývoz 
v meziročním srovnání rostl již čtvrtým rokem po sobě rychleji než 
dovoz. Díky tomu opětovně výrazně klesl schodek AZO, a to o 6 mi-
liard korun, a dosáhl tak nejnižší hodnoty od roku 2000.

„Jsem rád, že se daří zvyšovat vývoz českých zemědělských pro-
duktů a potravin. Tato čísla nepřeceňujeme, ale svědčí o dobré for-
mě českých exportérů. Výsledky jsou o to pozitivnější, že se jich po-
dařilo dosáhnout v období složitých podmínek způsobených napří-
klad ruskými sankcemi,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Podle absolutních údajů dosáhl vývoz hodnoty 178,5 miliardy 
korun (zvýšení proti roku 2013 o 18 miliard korun), dovoz hodno-
ty 196,5 miliardy korun (zvýšení proti roku 2013 o 11,8 miliardy 
korun), a schodek AZO se tak meziročně snížil na 18 miliard korun 
(o 6 miliard korun).

Ještě výrazněji se pozitivní trend projevuje u dynamiky vývozu, 
která předcházela dynamice dovozu. Ukazatel krytí dovozu vývo-
zem poprvé od roku 1993 překročil hodnotu 90 procent a podíl 
záporného salda na vývozu činil pouhých 10 procent.

Vyváželi jsme především na trh EU, podíl tohoto vývozu před-
stavoval 91,5 procenta z celkového zemědělského exportu. Scho-
dek AZO se zeměmi EU tak činil pouhé 4 miliardy korun. Přestože 
se loni mírně zvýšil i objem vývozu do zemí mimo EU (o 0,7 miliar-

http://www.facebook.com/smocr1
http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2015/krajska-setkani-2015.aspx
http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2015/krajska-setkani-2015.aspx
http://www.potravinynapranyri.cz/
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dy korun), schodek AZO vůči těmto zemím se v roce 2014 zvýšil 
oproti roku 2013 o 2,3 miliardy korun.

Do zemí EU se výrazně zvýšil export tabákových výrobků (o 3 mi-
liardy korun), resp. produktů s menší přidanou hodnotou – pšeni-
ce (o 3,3 miliardy korun) a syrového mléka (o 1,1 miliardy korun).

Zdroj: mZe

vývoj agrárního zahraničního obchodu Čr (2012 – 2014)
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Jednání parlamentní pracovní
skupiny k novému zákonu
o veřejných zakázkách

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová iniciovala jednání 
pracovní skupiny, složené ze zástupců jednotlivých klubů všech po-
litických stran v Parlamentu ČR. 

„Naším cílem je projednat tak zásadní zákon jako je nový zákon 
o veřejných zakázkách na co nejširším fóru. Chceme, aby nad záko-
nem panovala obecná shoda i z toho důvodu, abychom jej nemu-
seli neustále novelizovat. Představili jsme poslancům a senátorům 
koncepci našeho přístupu k novému zákonu. Považuji debatu za vel-
mi užitečnou,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Tyto debaty nejen s poslanci a senátory, ale i například s profesní-
mi organizacemi a dalšími resorty budou probíhat i nadále velmi in-
tenzivně, jak slíbila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Na 
jednáních budou postupně představeny teze nového zákona a dále 
konkrétní návrhy právní úpravy. Odpovídající prostor bude věnován 
také diskusi o jednotlivých oblastech problematiky. Zdroj: mmr

Senát vyslovil souhlas
se změnami stanov
Světové organizace cestovního ruchu

Horní komora Parlamentu ČR 25. února odsouhlasila vládní ná-
vrh, který počítá s přijetím změn stanov Světové organizace ces-
tovního ruchu a následně s jejich ratifikací.

„Navrhované změny článku stanov Světové organizace cestovní-
ho ruchu jsou reakcí na změny, kterými organizace v současné době 
prochází, a odráží potřeby organizace. Účelem těchto úprav je za-
bezpečení efektivního fungování a rozšíření jazykové rozmanitosti té-
to organizace,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Změny se týkají názvu organizace, která se stala v roce 2003 
specializovanou organizací OSN, úprav v členství a v kompetencích 
přidružených členů, účasti přidružených členů na zasedáních Val-
ného shromáždění a výkonné rady, zavedení čínského jazyka jako 
jednoho z oficiálních jazyků organizace, možnosti znovujmenová-
ní generálního tajemníka organizace na čtyřleté období pouze jed-
nou a sestavování rozpočtu organizace v jednotné měně euro.

Podle článku 33 Stanov z roku 1970 vstoupí změny v platnost 
pro všechny členy, pokud dvě třetiny členských států (tj. 104 člen-
ských států) oznámí vládě, že změnu schvalují. Zdroj: Senát

Pozemkové úpravy přinesly od roku 
2007 nové projekty za 6 miliard

V rámci takzvaných pozemkových úprav vznikly v Česku od roku 
2007 nové krajinné prvky za šest miliard korun. Byly budovány pol-

Potravinářská inspekce vloni uložila 
pokuty za téměř 100 milionů korun

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v roce 2014 
pravomocně ukončila 1861 správních řízení s provozovateli po-
travinářských podniků, v nichž uložila pokuty v celkové výši 
99 429 300 Kč. Celková výše pravomocně uložených pokut v ro-
ce 2014 je tak o 55 % vyšší ve srovnání s rokem 2013, kdy in-
spekce pravomocně uložila pokuty za 64 121 500 Kč.

Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI, konstatuje: „Dlouhodobě 
deklarujeme, že – vzhledem k situaci na trhu, kdy řada subjektů 
ignoruje i závažná zjištění SZPI a opakuje stále stejné prohřešky – 
budeme reagovat tak, aby pokuty plnily svou funkci a byly dosta-
tečně odrazující. Přes toto sdělení řada provozovatelů svůj přístup 
nezměnila. Ve významném kontrolním tlaku ve prospěch spotřebi-
telů budeme pokračovat i v dalším období.“

V roce 2014 provedli inspektoři SZPI celkem 35 361 kontrol pro-
vozoven potravinářských podniků, celních skladů a internetových 
obchodů. Z tohoto počtu bylo 65 % kontrol provedeno v maloob-
chodní síti, 24 % ve výrobě, 7 % ve velkoskladech, 3 % v celních 
skladech a 1 % v ostatních místech (např. při přepravě apod.).

Zdroj: SZPI

Ministryně Šlechtová se v Bruselu 
setkala s českými europoslanci

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se 27. února v Bru-
selu setkala s českými europoslanci Stanislavem Polčákem a Tomá-
šem Zdechovským. Hlavním tématem bylo informování o stavu 
operačních programů.

„Potěšil mě zájem pana poslance Polčáka a pana poslance Zde-
chovského o aktuální informace v problematice přípravy a schva-
lování nových operačních programů. Dnešní jednání tak považuji 
za velice přínosné. Vítám jednotnost názoru za Českou republiku,“ 
uvedla Karla Šlechtová při zpáteční cestě z Bruselu.

Po celou dobu pracovního programu v Bruselu doprovázela Kar-
lu Šlechtovou náměstkyně ministryně pro Národní orgán pro koor-
dinaci Olga Letáčková. Cílem návštěvy bylo jednání o čerpání ev-
ropských dotací, neboť jednání se zástupci Evropské komise v Pra-
ze v minulém týdnu ukázalo, že je již většina českých operačních 
programů připravena k oficiálnímu schválení Evropskou komisí. 

Zdroj: mmr
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Jurečka. Ministerstvo loni spustilo třetí etapu protipovodňového 
programu, která skončí v roce 2020. Kromě dokončení ochrany 
měst se má program zaměřit především na projekty s cílem zadr-
žet vodu v krajině.

V posledních letech na protipovodňová opatření směřovalo 
zpravidla okolo dvou miliard korun ročně. Na rozjezd nové etapy 
vyčlenilo ministerstvo pro loňský rok 600 milionů korun, letos by 
měly být zahájeny stavební práce asi za miliardu.

Od velkých povodní v roce roku 2002 do loňského jara směřo-
valo v Česku v rámci předešlých protipovodňových programů na 
ochranu proti velké vodě zhruba 15 miliard korun. Ministerstvo za 
tu dobu podpořilo celkem 822 staveb. Z toho více než 100 milionů 
stálo 30 staveb. U 237 projektů přesáhly náklady deset milionů Kč.

Zdroj: mZe

Zemědělci na Vysočině založili 
agroklastr, prý první v Česku

Zemědělci na Vysočině 24. února založili Agroklastr, podle nich 
první v Česku. Společně chtějí hledat cestu, jak udržet zemědělskou 
výrobu na pozemcích kolem vodárenských nádrží a jiných zdrojů vo-
dy. Ustavující schůze se konala v jihlavském sídle kraje. „Agroklastr 
Vysočina má zatím deset členů, spolupracovat chce s výzkumnými 
ústavy i s vysokými školami,“ řekl předseda klastru Vladimír Mareček.

„Jak intenzivně hospodařit, ale současně chránit vodu, půdu 
i zdraví zvířat, to je hlavní myšlenka Agroklastru,“ uvedl Mareček. 
Zemědělci se domlouvali na spolupráci s vedením Výzkumného 
ústavu meliorací a ochrany půd a Výzkumného ústavu veterinární-
ho lékařství. Jednání se zúčastnil také zástupce brněnské Mende-
lovy univerzity.

Klastr by se podle Marečka měl dál rozrůstat. První členské 
zemědělské podniky hospodaří celkem asi na 10.000 hektarech 
půdy. Čtyři z nich podnikají na pozemcích kolem vodárenské ná-
drže Švihov, známé víc jako Želivka. Pitnou vodou zásobuje asi 
1,5 milionu obyvatel, včetně Prahy. Starostové sídel kolem této 
přehrady si stěžují na vylidňování způsobené nedostatkem pra-
covních příležitostí.

V ochranném pásmu Švihova má pozemky i společnost Senag-
ro Senožaty. Na přibližně 2000 hektarech zemědělské půdy pěstu-
je hlavně obilí, řepku a brambory, věnuje se také chovu skotu. Prá-
ci díky tomu má 105 lidí. „My tvrdíme, že jediný způsob ochrany 
vody není zatravnění orné půdy, těch způsobů musí existovat da-
leko víc. Funguje to v Německu, funguje to v Rakousku, tak proč 
by to nemohlo fungovat u nás?“ řekl předseda představenstva Ji-
ří Nevosád. Podle něj by bylo potřeba najít rozumný kompromis, 
který by vyhovoval zemědělcům i povodí. 

Na Vysočině je více vodárenských nádrží. Podle údajů kraje zá-
sobuje region pitnou vodou skoro 30 procent obyvatel Česka. Zá-
roveň je to tradiční zemědělská oblast, v zemědělství pracuje podle 
statistik největší podíl lidí mezi kraji v republice. Zdroj: ZS

Hospodářská komora
a Unie malých a středních podniků
potvrdily spolupráci

Společná podpora podnikání v České republice je stěžejním 
předmětem Memoranda o spolupráci, podpoře a poskytování in-
formací, které společně podepsali prezident Hospodářské komory 
České republiky (HK ČR) Vladimír Dlouhý a předseda Unie malých 
a středních podniků České republiky (Unie MSP) David Šeich.

„Vzájemná kooperace bude probíhat především v oblasti Ev-
ropských strukturálních a investiční fondů, vědy, výzkumu a inova-
cí. Spolupracovat hodláme i při poskytování servisu a podpory ma-
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ní cesty, vznikala protierozní a protipovodňová opatření. U příležitos-
ti vyhlášení výsledků soutěže Společné zařízení roku to uvedla ústřed-
ní ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová.

„Pozemkové úpravy jsou nejen multifunkčním nástrojem roz-
voje venkova, ale pomáhají při zmírňování negativních dopadů kli-
matických změn,“ uvedla Maradová. 

Společná zařízení vytvořená v rámci pozemkových úprav mají po-
dle úřadu pozitivní přínos pro životní prostředí i kvalitu života na ven-
kově. Kromě polních cest, opatření proti povodním a erozi či slouží-
cím ke zvyšování druhové rozmanitosti je rozšiřována také veřejná 
zeleň formou biokoridorů, remízků či takzvané solitérní zeleně.

SOutěž SPOLEčNé zAřízENí rOKu
V rámci osmého ročníku soutěže, kterou pořádá Státní pozem-

kový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozem-
kové úpravy, byla společná zařízení hodnocena ve třech kategori-
ích. V kategorii opatření ke zpřístupnění pozemků zvítězila polní 
cesta v katastrálním území Senátařov v okrese Blansko. Ve druhé 
kategorii, protierozních a vodohospodářských opatření, vyhrála 
protipovodňová opatření v katastrálním území Lhotka na Zlínsku. 
Stejný projekt byl zároveň ohodnocen cenou Státního pozemko-
vého úřadu. Založení Biocentra „K Zahrádce“ v katastrálním úze-
mí Přídolí v okrese Český Krumlov bylo vyhlášeno nejlepším opat-
řením k ochraně životního prostředí. Cenu veřejnosti získala obno-
vená historická cesta v katastrálním území Košín.

Podle informací, které koncem ledna uvedl deník E15, by mělo 
na pozemkové úpravy letos směřovat 1,8 miliardy korun. Tedy zhru-
ba o 400 milionů Kč méně než loni, kdy byla částka nejvyšší v his-
torii pozemkových úprav prováděných od devadesátých let.

Zdroj: SPÚ

V úterý 24. února 2015 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR 
uskutečnilo vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže Společné zařízení 
roku, kterou pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Česko-
moravskou komorou pro pozemkové úpravy. Akce se kromě mini-
stra zemědělství Mariana Jurečky, který převzal nad letošním roční-
kem záštitu, zúčastnil senátor a předseda Stálé komise Senátu pro 
rozvoj venkova Miroslav Nenutil, senátor a místopředseda Stálé 
komise Senátu pro rozvoj venkova Petr Šilar a ústřední ředitelka 
Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

V příštích pěti letech má jít 
na protipovodňová opatření 5 miliard

V příštích pěti letech půjde na protipovodňová opatření v Čes-
ké republice necelých pět miliard korun. V diskusním pořadu Čes-
ké televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr zemědělství Ma-
rian Jurečka (KDU-ČSL). Letos by měly být zahájeny stavební akce 
o objemu asi miliardy korun.

„Myslíme si, že v příštích pěti letech bychom měli dotáhnout 
klíčové stavby, pokud jde o protipovodňovou ochranu měst,“ řekl 
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lým a středním podnikům a mikropodnikům včetně tvorby legisla-
tivy,“ řekl prezident HK Dlouhý. 

Obě strany budou mimo jiné spolupracovat při podpoře a pro-
pagaci evropských fondů, spolupořádání a koordinaci konferencí 
a workshopů, realizaci veřejných průzkumů či anket, mediální spo-
lupráci anebo při podpoře zahraničních misí. Zdroj: Hk

nabídli asociaci sdílení svých informačních kanálů včetně zma-
pování počtu a výkonnosti rodinných podniků v ČR. Naše asoci-
ace může být pro AMSP ČR partnerem pro oblast zemědělství 
a venkova, a to včetně možnosti odborných konzultací v tomto 
sektoru. Zdroj: aSZ

O Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR
Na otevřené, nepolitické platformě sdružuje malé a střední pod-
niky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezen-
tuje zájmy více jak 260 tisíc podnikatelských subjektů. Má dů-
ležité postavení v rámci evropských struktur.
Jakožto zástupce nejširší skupiny malých a středních firem si 
klade tyto cíle: 
•  Trvalé zviditelňování a medializování příběhů rodinných podniků
• Vytvoření účinné pomoci firmám při řešení nástupnictví
• Prosazení efektivního systému financování rodinných firem
• Pomoc firmám zabezpečit správu rodinného majetku 
•  Vytvoření věrohodné statistiky založené na počtu, výkonnosti 

a hospodářském vlivu rodinných firem v ČR
Mezi aktuální projekty AMSP ČR s prioritní podporou patří: začí-
nající podnikatelé (projekt Svou cestou – Young Business); rodinné 
firmy – nástupnictví (projekt Rodinná firma); řemesla (projekt Fan-
díme řemeslu!); podnikání žen (projekt Podnikavá žena) a nejno-
vější projekt k elektronické evidenci tržeb (projekt Malý obchod).

rOdiNNé FArMy hOSPOdAří NA Větší PLOšE
Tuzemské rodinné farmy hospodaří na větším podílu zeměděl-

ských ploch než dříve, za posledních 15 let jejich podíl stoupl zhru-
ba na 35 procent zemědělských ploch. Ve středních Čechách to 
představuje asi 200 tisíc hektarů. Asociace soukromého zeměděl-
ství se pro malé farmy snaží získat vyšší dotace pro hospodaření na 
takzvaných prvních 90 hektarech, aby mohly konkurovat velkým 
aglomerátům. Uvedl to člen předsednictva Asociace soukromého 
zemědělství ČR Jan Miller, který vlastní farmu v Holubicích u Pra-
hy. Ve středních Čechách hospodaří přes 2000 farmářů, většinou 
jde právě o farmy obhospodařující plochy do 100 hektarů. 

Menší farmy v roce 2000 obhospodařovaly přibližně pětinu ze-
mědělských ploch, nyní už se starají o více než třetinu zemědělských 
ploch. V některých členských státech Evropské unie už vyšší pod-
pora pro prvních 90 obhospodařovaných hektarů funguje, asocia-
ce o ní jedná s ministerstvem zemědělství. Podle Millera pomáhají 
i akce na rodinných farmách. „Snažíme se o změnu image země-
dělců, že jejich živobytí není založeno na dotacích. Například v ob-
lastech, kde se intenzivně hospodaří, se výše dotací blíží částce, kte-
rou dáváme jen za nájem zemědělských ploch,“ uvedl Miller.

Samotné hospodaření podle Millera není jen o dotacích, ale ji-
nak je tomu v případě investic. V novém dotačním období Evrop-
ské unie, tedy mezi lety 2015 a 2020, by podle něj měly být pení-
ze směrovány do tří rovin: investiční, například na obnovu kravínů, 
aby se v republice udržela konkurenceschopná výroba mléka, pro-
tože ta patří k hospodařením s velmi malým ziskem. „Lidem se to 
už pomalu nevyplácí dělat, ale pokud chtějí své hospodářství jed-
nou předat třeba synovi, tak mu musejí zdůvodnit, proč má krávy 
držet dál,“ popisuje farmář, který ale dodává, že na farmách není 
slyšet žádné stěžování.

Další podporovanou by měla být podle Millera inovace technolo-
gií a třetí podpora by měla spočívat v diverzifikaci činnosti, tedy roz-
dělení podnikání například ještě do turistiky, drobné výroby a třeba 
koncového zpracování produktů. „Nevýhodou je, že v případě ev-
ropských dotací stále jde o velký administrativní moloch a je třeba 
žádosti často zpracovávat za pomoci odborníků,“ dodává farmář.

Zdroj: aSZ

Spolupráce dvou asociací: 
soukromého zemědělství a malých 
a středních podniků a živnostníků

Snahy o zvyšování daní, zpřísňování povinností, přemíra eviden-
cí, zavedení elektronické evidence tržeb, návrhy povinných členství 
v Hospodářské či Agrární komoře, osočování osob samostatně vý-
dělečně činných z parazitování. V poslední době neustává, ale na-
opak se množí celá řada různých překážek a omezení podnikate-
lům zejména pak těm malým a středním. Tento stále viditelnější 
posun, který vytváří tlak nejen na veřejné mínění, ale i vládní před-
stavitele, tak u nás začíná ohrožovat principy malého a středního 
podnikání. To je přitom základem světové ekonomiky a zárukou 
stabilní a úspěšné ekonomiky i u nás.

Asociace soukromého zemědělství ČR dlouhodobě obhajuje po-
litiku podpory menších zemědělských a podnikatelských subjektů 
jako základu živého venkova a pro její prosazení volí nejrůznější ces-
ty. Jednou z nich je navazování spolupráce s dalšími organizacemi, 
jež zastávají podobné principy. Takovou je zcela bez pochyby Aso-
ciace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), kte-
rá hájí zájmy 260 tisíc podnikatelských subjektů. V polovině února 
se proto odehrálo jednání zástupců těchto dvou organizací, na kte-
rém byla dohodnuta budoucí společná spolupráce.

FArMA jAKO rOdiNNá FirMA
„Uvědomujeme si, že otázka podpory menších podnikatelských 

subjektů je obzvláště palčivým tématem na venkově. Proto nás velice 
těší, že roste počet našich členů, typických rodinných podniků, které 
jsou již dnes regionálními vzory, zaměstnavateli, těmi, kdo podporují 
svoje bezprostřední okolí a napomáhají tak možnosti uplatnění dal-
ších lidí,“ řekl předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček. 

Asociace soukromého zemědělství ČR prosazuje názor, že veš-
kerá opatření na rozvoj malého a středního podnikání je třeba cí-
lit tak, aby finanční prostředky byly použity v konkrétních regio-
nech a násobily svůj efekt využitím mezi co nejvíce subjektů,“ vy-
světlil předseda ASZ ČR Josef Stehlík. 

V průběhu jednání se tak našla celá řada možností vzájemné 
spolupráce i účasti na společných projektech. Zástupci AMSP ČR 
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Krajina jako ukazatel rozvoje venkova:
Z prosperujícího města lze jen
obtížně posoudit venkovské problémy

Z termínu „Rozvoj venkova“ se v průběhu posledních let stalo ja-
kési ustálené jazykové klišé, které rádi používají naši politici. Protože 
drtivá většina politiků i poslanců pochází z velkých měst, odpovídá to-
mu také nastavení podmínek pro financování venkovského prostoru. 
Z prosperujícího města lze jen obtížně posoudit venkovské problémy, 
jakými jsou např. mnohem větší nezaměstnanost, nízké příjmy, drahé 
a komplikované dojíždění dětí do škol, lidí do zaměstnání apod. K to-
mu se přidává navíc podezíravá mentalita některých venkovanů, kte-
ří soukromé podnikání považují za jakési obohacování se určité sku-
piny lidí na úkor ostatních. Kromě toho to přináší do jejich klidné ob-
ce zvýšený dopravní ruch, větší hlučnost a další „nedobré“ věci.

ObCE dVOu KAtEgOrií
Vesnice v Česku je možné rozdělit do dvou základních kategorií. 

Obce první kategorie mají vlastní obecní zastupitelstvo, obce druhé 
kategorie jsou přičleněné k nějakému městu. Ta první kategorie je na 
tom poměrně dobře a v závislosti na aktivitě starosty a potažmo za-
stupitelstva má určitou šanci na rozvoj. Obce druhé kategorie jsou ja-
kýmisi koloniemi svých správců, tedy zastupitelů měst, pod která spa-
dají. Ty někde provádí nejnutnější údržbu a ochranu před haváriemi, 
někdy ani to ne. O nějakém rozvoji nemůže být vůbec žádná řeč.

Člen naší regionální asociace Petr Janata to uvádí na příkladu 
obce Bor u Tachova. Ta má přes 2700 obyvatel v samotném Boru 
a 1220 obyvatel ve zbývajících 21 částech, které můžeme označit 
jako osady. Osady jsou dobré k tomu, aby z jejich polí i lesů odchá-
zela daň z nemovitosti do Boru, stejně jako se hodí dříví v obec-
ních lesích katastrálních území těchto osad k získávání prostředků 
na provoz a vylepšování obecních veřejných prostranství v Boru. Na 
osady se již jaksi nedostává. Jakékoliv volby i hlasování při výše uve-
deném rozložení obyvatel připomíná demokratické hlasování dvou 
vlků a jedné ovce o tom, jakým způsobem zažehnají hlad.

NiKdO SE NEStArá O POLNí CESty
Obě kategorie obcí však mají jedno společné. Nikdo se nestará 

o obecní polní či lesní cesty, nikdo nečistí příkopy kolem nich, ne-
reguluje odtok vody z krajiny ani neudržuje krajinné prvky. To, co 
se děje za humny obcí, zkrátka nikoho nezajímá. Přitom vlastníci 
pozemků v katastru obce platí nemalé peníze ve formě daně z ne-
movitosti, které jsou podle zákona o rozpočtovém určení daní pří-
jmem obce a podle důvodové zprávy k tomuto zákonu by měly 
sloužit přednostně k údržbě cest a příkopů kolem těchto pozemků. 
Jen tak je na nich možné podnikat a vydělávat na placení oné da-
ně z nemovitosti. Když se ale tento fakt připomene na veřejném za-
sedání obce, sklidí autor připomínky údiv, někdy i posměch většiny 
přítomných a možná nějakou obligátní výmluvu starosty nebo ně-
koho ze zastupitelstva. Nejčastějším argumentem je, že obec ty ces-

ty nevyužívá a ve vsi jsou jiné, důležitější potřeby. Lze jednoznačně 
prohlásit, že zavedený legislativní systém naprosto nefunguje.

Hlavní problém spočívá v tom, že sedláci se ve vesnicích vyskytu-
jí velice sporadicky, v mnoha obcích vůbec. Velké zemědělské pod-
niky zpravidla nemají zájem na údržbě krajiny, její prostupnosti 
a hospodaření s vodou ani v místech svého sídla, natož v sousedních 
obcích. Pouze využívají pole a louky ke svému podnikání. Dochází 
ke zhoršování životního prostředí a péči o krajinu vůbec, které ne-
má systémové řešení. Někde se podaří něco zlepšit v rámci komplex-
ních pozemkových úprav, zrealizované stavby a zařízení po jejich do-
končení opět nikdo neudržuje, pouze na nich hlodá zub času. Je to 
naprosto diametrální rozdíl v porovnání s péčí o krajinu, polní cesty 
i vodoteče např. se sousedním Bavorskem nebo Rakouskem.

CO S PříKOPy KOLEM SiLNiC?
Obce mají v nezájmu o prostupnost krajiny a řešení vodního re-

žimu veliký příklad ve státní správě, potažmo v krajích. Příkopy ko-
lem silnic druhé a třetí třídy se mulčují jedenkrát, maximálně dvakrát 
za rok. Rozdrcená hmota zůstává už několik desítek let ležet na dně 
příkopů, kde zahnívá a je zdrojem dusičnanů, které za silnějších deš-
ťů voda vyplavuje do větších vodních toků. V Česku jsou tak deseti-
tisíce kilometrů přírodních „hnojišť“, které zhoršují kvalitu vody. Pří-
kopy jsou velice mělké, voda z nich za normálních podmínek (bez 
přívalových dešťů) neodtéká, což v zimě napomáhá destrukci povr-
chu podmáčených silnic vlivem mrazu. Dno těchto příkopů se na-
chází mnohdy i několik decimetrů nad horním okrajem bývalých 
propustí u přejezdů na pole. Povrch silnic druhé a třetí třídy je pře-
vážně v kritickém stavu, což k rozvoji venkova také nepřispívá.

zMěNA rOzPOčtOVéhO určENí dANí!
Systémovým řešením je změna legislativy o rozpočtovém urče-

ní daní nebo v zákonu o obcích v tom směru, aby se 70 až 80 % 
daně z nemovitosti, vybrané ze zemědělské a lesní půdy, muselo 
prokazatelně investovat v katastrálním území té části obce, ve kte-
ré bylo vybráno. Investice by měly směřovat výhradně do prostup-
nosti krajiny, tzn. údržby cestní sítě, do regulace vodního režimu 
a údržby krajinných prvků na obecních pozemcích. 

Také údržba silnic dosavadním způsobem nemůže vést k žád-
nému zlepšení. K čím větší centralizaci řízení a koncentraci lidí 
i mechanizačních prostředků dochází, tím je situace horší. Výkon-
nost silničních údržbářských čet je častým předmětem posměchu 
lidí na jiných pracovištích i při hospodských debatách. Objektivně 
je však nutné přiznat, že mají smůlu v tom, že je na ně odevšad vi-
dět. Řešení je na státní správě. Možná by prospěla privatizace co 
největší části provozů Správy a údržby silnic a vypisování tendrů na 
údržbu konkrétních silničních úseků se závazkem zajištění jejich 
sjízdnosti i v zimním období.

Tlak na řešení nastíněných problémů však musí vyvíjet mnohem ví-
ce lidí. Naše politiky příliš nezajímají problémy dvou nebo tří procent 
voličů, podnikajících v zemědělství, stejně jako necelé čtvrtiny obyva-
tel, žijících na venkově. Petr Hodan, předseda aSZ Plzeňsko
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Nová náměstkyně o veřejné správě
očima starostů
nejzápadnějšího regionu 

Rozhovor s náměstkyní ministra vnitra pro veřejnou správu a le-
gislativu Mgr. Janou Vildumetzovou po pracovní návštěvě Karlovar-
ského kraje. „Osobně zastávám názor, že pokud je některá obec 
ochotná vybrané agendy dělat a nechce na to od státu peníze, pak 
by tuto možnost měla získat, bude-li to celkově dávat smysl,“ říká.

 
Proč jste se rozhodla setkávat se starosty? 
Mnoho starostů i starostek mi opakovaně říká, že mají pocit, že 

změny zákonů, které mají dopad na život v obcích, připravují lidé 
bez zkušeností s komunální politikou. Přestože jsem bývalou sta-
rostkou a ředitelkou Svazu měst a obcí a mám bezprostřední zku-
šenost s fungováním radnice, považuji za důležité čerpat informa-
ce přímo z terénu a diskutovat jak o systémových řešeních, tak 
konkrétních problémech. V České republice je více než 6 tisíc ob-
cí, městysů a měst a každá samospráva je trochu jiná. Chci vidět 
problémy v praxi, přímo na radnici a jejich odborech. Součástí 
mých výjezdů do krajů proto vždy bude nejenom společná debata 
se starosty regionu, ale i návštěva konkrétních obcí a měst různých 
velikostí. Na ministerstvu se totiž chci opřít u zkušenosti všech, pri-
mátorů velkých měst, ale i starostů nejmenších obcí, kde žije jen 
několik stovek obyvatel. 

Jako první jste navštívila nejzápadnější město naší republiky Aš. 
Jaké problémy jste na radnici diskutovali? 

Pan starosta Blažek je v čele ašské radnice už řadu let. Zná tak 
velmi dobře nejenom místní problémy, ale umí se podívat na veřej-
nou správu jako celek. Ze setkání s ním a jeho kolegy vyplynulo, 
že stát často komunikuje pouze s kraji a že by neměl na místní sa-
mosprávy zapomínat. Během dvouhodinového setkání jsme se 
hodně bavili o financích. Upozorňoval mně na dopady zrušených 
poplatků na registru vozidel za dovozy, úskalích připravovaného 
programu na podporu bourání v rámci exekucí, diskutovali jsme 
nastavení příspěvku na výkon státní správy. Na vlastní oči jsem mě-
la možnost se přesvědčit, že ašská radnice je otevřený úřad, kde se 
snaží vyjít občanům vstříc. Úřední hodiny mají pět dní v týdnu, po 
dohodě s vedoucím pracovníkem je možné si sjednat schůzku i na 
víkend. To je ceněno hlavně lidmi, kteří pracují v Německu a potře-
bují si na úřadě něco vyřídit. Shodli jsme se také na tom, že z po-
hledu občanů by bylo žádoucí zrušit místní příslušnost tak, aby by-
lo možné si vybrané agendy vyřídit kdekoliv v republice, kde lidé 
zrovna žijí či pracují. V případě občanských průkazů to již možné 
je, u pasů se připravuje novela a další agendy by měly následovat. 

Obec Nový Kostel, která byla druhým místem Vaší pracovní ces-
ty, je typickou venkovskou obcí. Co dnes trápí starostu na venkově?

Jak řekl starosta Teuber, na obce se valí přehršle zákonů, špat-
ně se v tom orientuje, každý si je vykládá jinak. Je potřeba si uvě-
domit, že práce na radnici jako je ta v Novém Kostele je práce pou-
ze o čtyřech rukách. Starosta se tak musí orientovat skoro ve všech 
agendách, nemá odborný aparát, který by věci vyřídil za něj. Moc 
dobře tak ví, co lidé na radnice vyřizují. Například systém Czech 
Point lidé na obci příliš nevyužívají, poskytují zhruba jeden až dva 
výpisy měsíčně nejčastěji pak výpis z rejstříku trestů. Naopak v No-
vém Kostele by ocenili, pokud by obec mohla ověřovat podpisy, 
aby lidé nemuseli jezdit do Lubů, které jsou šest kilometrů daleko. 
Samostatným tématem byly otázky opatrovnictví, změn v souvis-
losti s novým občanským zákoníkem a role obcí v této oblasti. Pan 
starosta vnímal jako velmi nepraktické, že se musí při nejrůznějších 
úkonech prokazovat soudním rozhodnutím a navrhoval, že by stá-
lo za to vytvořit průkaz opatrovníka. Bavili jsme se také o zajišťo-
vání poštovních služeb v obci, diskutovali jsme, za jakých podmí-
nek by obce byly ochotné některé poštovní služby zajišťovat. Ze-

jména starší lidé totiž byli zvyklí, že jim pošta chodila ráno, přičemž 
dnes je tomu často až později odpoledne, čemuž nerozumí. 

Se starostou města Březová u Sokolova se znáte již dlouho. Proč 
jste si vybrala zrovna toto město jako další cíl pracovní cesty? 

S nadsázkou je možné říct, že jsem u pana starosty Boudy byla 
před lety jako nově zvolená starostka na učení. Pokud si správně 
pamatuji, byl pan starosta dříve tajemníkem a zná tak veřejnou 
správu i jako úřad. Vidí tak na vlastní oči, jak se kvůli státu obce čas-
to vzdalují občanům. Negativně proto hodnotil, že už nemohou po-
volovat malé stavby jako dříve, že nemají gesci za rybářské lístky 
apod. Navrhoval také, aby mohli občanům alespoň fyzicky vydávat 
občanské průkazy, aby nemuseli podruhé cestovat do Sokolova. 
Bavili jsme se o tom, že právě tyto praktické věci lidem otravují ži-
vot. Podstatnou část debaty jsme věnovali také informování obča-
nů o věcech veřejných. Podle starosty je třeba začít již od dětí. Při-
jímají proto návštěvy škol, kde jim lidově vysvětlují principy samo-
správy a státní správy a ukazují, jak život na radnici funguje. Děti 
tak kupříkladu mají možnost potěžkat si sbírku zákonů a řadu věcí 
si na vlastní kůži vyzkoušet. Právě otázky vzdělávání a to nejen ši-
roké veřejnosti, ale i úředníků a starostů považuji za klíčové. 

Společná diskuse se starosty se konala v Chodově. Přestože zde ži-
je skoro 15 tisíc obyvatel je Chodov pouze pověřenou obcí a za řadou 
úředních věcí tak musí jeho občané do Sokolova. Je to tak správně? 

To bylo historické rozhodnutí při rušení okresních úřadů, kdy 
měl Chodov „smůlu“, že leží mezi dvěma velkými městy – Karlo-
vými Vary a Sokolovem. Do okresního města je to šestnáct kilome-
trů, do krajského pak deset. Více než deset let po zrušení okres-
ních úřadů je nyní ten správný čas toto rozhodnutí vyhodnotit, po-
dívat se za jakých podmínek by bylo možné výkon veřejné správy 
více přiblížit lidem. Osobně zastávám názor, že pokud je některá 
obec ochotná vybrané agendy dělat a nechce na to od státu pení-
ze, pak by tuto možnost měla získat, bude-li to celkově dávat smy-
sl. Potenciál vidím také v další elektronizaci veřejné správy, v tom, 
aby do budoucna bylo možné většinu věcí řešit s úřady na dálku 
prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Pokud 
nebudete muset fyzicky na úřad, bude Vám jedno, kde leží. 

Jak hodnotíte načerpané poznatky z Karlovarského kraje? Je 
možné některé diskutované problémy hned vyřešit? 

Všechny získané poznatky jsme si podrobně zaznamenali a pro-
jednáme je s úřadem. Některé věci je možné řešit hned, jiné jsou 
koncepčního charakteru a potřebují další diskusi nebo spolupráci 
s ostatními resorty. Určitě je dobře, že jsme mohli v praxi diskuto-
vat i právě projednávané změny legislativy jako je novela zákona o 
obcích či dopady nově připravovaného zákona o registru smluv. 
Přestože to byl dlouhý a náročný den, doufám, že takových dnů 
bude více. Zdroj: mv/Smo
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Sdružení místních samospráv
pořádá společně se 72 MAS
kulaté stoly pro starosty obcí

Sdružení místních samo-
správ (SMS ČR) ve spoluprá-
ci se 72 místními akčními 
skupinami z 10 krajů České 
republiky aktivně pracuje na 
projektu „MAS jako nástroj 
spolupráce obcí pro efektivní 
chod úřadů“.

Do 27. února 2015 pořá-
dají místní akční skupiny ku-
laté stoly pro starosty obcí. Jejich smyslem je nejen představit pro-
jekt jako takový, ale i analyzovat stav dosavadní úrovně spolupráce 
obcí na platformě MAS a hledat nová řešení v oblasti součinnosti 
veřejné správy a místní komunity. V neposlední řadě je kulatý stůl 
příležitostí pro vzájemnou diskusi mezi starosty, výměnu zkušenos-
tí a utužení přátelské spolupráce v regionu.

Projektoví manažeři prezentují svým starostům dosavadní vý-
sledky a seznamují je s provedenými analýzami, které byly proza-
tím vypracovány na níže uvedená témata.
1)  Analýza místní samosprávy na území MAS po komunálních vol-

bách 2014.
2) Hodnocení informačních toků mezi MAS a zapojenými obcemi.
3) Monitoring problémových aspektů výkonu veřejné správy.
4) Teze k výběru témat spolupráce na území MAS.

V rámci kulatých stolů probíhá i neformální diskuze mezi sta-
rosty obcí, zástupci MAS i SMS ČR. Z úst manažera projektu Tomá-
še Chmely často zaznívá otázka směřovaná ke starostům obcí: „Ja-
ké jsou vaše největší překážky ve výkonu veřejné správy a jak vám 
s těmito problémy v budoucnu může MAS pomoci?“, která obvyk-
le rozproudí debatu. Nadto probíhá rovněž sběr příkladů dobré pra-
xe v oblasti spolupráce obcí. Jak říká odborný garant projetu Radim 
Sršeň: „Nechme se inspirovat tím, co již v nějaké obci dobře fungu-
je, spolupracujme a používejme v plánování rozvoje regionu zdravý 
selský rozum.“ Zdroj: SmS

Projekt SMS Rok v obci:
Nový starosta v čele obce. Jak dál?

Cesty k obsazení křesla prvního muže či ženy obce mohou být 
různé a klikaté. Zatímco ve velkých obcích a městech rozhoduje 
povolební matematika, kdy se sčítají mandáty, hledají průniky pro-
gramů a směňují křesla v radě, komisích a výborech, na malé obci 
je situace často zcela opačná. Na těch nejmenších samosprávách 
se pak často někdo musí i tzv. obětovat, neboť zde bývá starosta 
pro výkon své funkce neuvolněný a samotné skloubení práce sta-
rosty s vlastním zaměstnáním není rozhodně žádný med.

Složitá je už jenom samotná pozice starosty jako taková. I přes-
to, že je tato funkce vnímána veřejností jako rozhodující element 
v politice obce a jakkoliv jsou mu přisuzovány rozsáhlé pravomo-
ci, skutečnost je zcela jiná. Rozhodující úlohu v samostatné působ-
nosti obce má v souladu s Ústavou ČR i zákonem o obcích zastu-
pitelstvo. Pravomoci starosty jsou do značné míry omezené. Při 
rozhodování v zastupitelstvu či radě obce je starosta pouze jedním 
ze členů a nedisponuje hlasem rozhodujícím ani právem veta. Po-
kud starosta činí úkony vyžadující schválení zastupitelstva nebo ra-
dy bez tohoto schválení, jsou tyto úkony absolutně neplatné.

I přes výše uvedené skutečnosti je postavení starosty mezi orgá-
ny obce výjimečné. A to nejenom proto, že na rozdíl od ostatních, 

tvoří tento orgán jeden jediný člověk. Starosta především zastupu-
je obec navenek, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních před-
pisů, může požadovat po Policii České republiky spolupráci při za-
bezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, svolává a řídí za-
sedání zastupitelstva obce a plní mnoho dalších úkolů především 
dle zákona o obcích.

Úloha starosty malé obce může být ovšem nejenom výjimečná, 
ale hlavně poměrně složitá a to především v obcích, kde se nevolí 
rada obce a kde není zřízena funkce tajemníka obecního úřadu. 
Zde se hlavní představitel obce setkává s úkoly, které jeho kolego-
vi ve větší obci či městě nepřísluší, neboť starosta z menší obce mu-
sí oba orgány z části či zcela nahradit.

Činnost starosty je tedy složitá, rozmanitá a různorodá. Rozsah 
činností však nezávisí pouze na typu obce, ale také je odvislý od 
samotné osobnosti starosty.

OdbOrNíK NA MNOhO OdVětVí
Problematika poslední věty je v mnoha samosprávách aktuální 

právě v této době. Ve většině obci naší země proběhlo v první lis-
topadové dekádě tohoto roku ustavující zasedání zastupitelstva, 
na kterém kromě jiných orgánů došlo ke zvolení starosty. Jako 
mávnutím kouzelného proutku se musí zvolená osoba „přes noc“ 
stát odborníkem na řadu odvětví.

Je otázka na kolik má „profese“ starosty charakter pozice ma-
nažerské, právní, personalistické, finančně správní, diplomatické 
a jiné. Nároky na osobu starosty se liší od obce k obci a je proto 
velice těžké určit, co všechno by měl starosta obce znát, jaký sou-
bor vlastností a schopností by měl bezpodmínečně mít.

Hlavním důvodem pro rozmanitost rozsahu činností obcí a tedy 
i množství nároků na starosty stojící v jejich čele, je tzv. smíšený sys-
tém, který je pro české obecní zřízení typický. Tradičně tento systém 
bývá definován větou sdělující, že obec jako jednotka územní sa-
mosprávy vykonává vedle vlastní působnosti (tzv. samostatné pů-
sobnosti) i určitý díl státní správy (tzv. přenesenou působnost).

A právě rozsah přenesené působnosti rozděluje obce do několi-
ka kategorií. Klasické členění na obce tří typů, tedy na obce s „běž-
nými“ obecními úřady (obce „I“), obce s pověřenými obecními úřa-
dy (obce „II“) a obce s rozšířenou působností (obce „III“), můžeme 
ještě dále obce rozšířit.

Například na rozmezí obcí I. a obcí II. typu můžeme odlišit ješ-
tě obce s matričními a stavebními úřady, jejichž územní působnost 
je díky frekventovaným správním agendám upravena odlišně spe-
ciálními zákony. Tím však seznam s rozdělením obcí podle přene-
sené působnosti není zdaleka kompletní, neboť existují i obce, kte-
ré provádějící vidimaci a legalizaci (resp. obce, které ji neprovádí).

Tím rozdíly a škatulkování obcí dle míry výkonu přenesené pů-
sobnosti nekončí. Obcím je umožněno prostřednictvím tzv. veřej-
noprávní smlouvy modifikovat rozsah zákonem jim svěřené přene-
sené působnosti, přičemž převážná většina smluv se týká řešení 
přestupků.

Rozčlenění obcí dle rozsahu vykonávané přenesené působnosti 
rozhodně není jediným členěním požadavků kladeným na jednot-
livé obce a tím i na jejich starosty. Nároky na schopnosti a znalosti 
starosty či jiného člena zastupitelstva obce se mohou lišit i podle 
mnoha dalších kritérií. Mezi taková kritéria může patřit například 
skutečnost, zda obec zřizuje školu, zda spravuje kanalizaci, zda má 
vlastní les či rybník. I tyto faktory mají významný dopad na činnost 
samosprávy.

Řada právních předpisů pověřuje obce (resp. obecní úřady) mno-
ha úkoly, přiděluje obcím pravomoci i mnoho povinností. Tato sku-
tečnost je jistě v pořádku. Je ovšem otázkou, jak se s touto skuteč-
ností vyrovná malá obec, jejíž obecní úřad je tvořený převážně či 
úplně volenými zástupci, kteří nemusí disponovat žádnými znalost-
mi pro výkon veřejné správy.
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Nejjednodušším případem, na kterém lze demonstrovat určitý 
rozpor v nárocích na znalosti starosty či místostarosty (tedy vole-
ného představitele obce) a úředníka, může být provádění vidima-
ce a legalizace, tedy ověřování shody opisu nebo kopie s listinou 
a o ověřování pravosti podpisu. Podle zákona č. 21/2006 Sb., kte-
rý řeší tuto problematiku, může vidimaci a legalizaci provádět i sta-
rosta nebo místostarosta obce. Zákon však nestanovuje povinnost 
starostům nebo místostarostům obcí skládat zkoušky podle záko-
na o ověřování, tuto povinnost však ukládá oprávněným úřední-
kům, kteří musí složit dle tohoto zákona zkoušku nebo prokázat 
odbornou způsobilost.

ObEC – ObECNí úřAd
Příkladů k zamyšlení je však více. Obecní úřad malé obce se mů-

že skládat pouze ze starosty a místostarosty. I před tímto úřadem mů-
že probíhat řada různých správních řízení, starosta stojící v čele to-
hoto úřadu může (resp. musí) provádět řadu dalších úkonů dle správ-
ního řádu. K tomu všemu mu však musí vystačit znalosti, které má, 
které odněkud načerpá. Přitom je často problematické pochopit roz-
díl mezi výkonem přenesené státní správy a samosprávy. Není se 
ostatně čemu divit. Ani valná část veřejnosti rozdíl mezi obcí a stá-
tem vůbec nechápe. Podobně se tato charakteristika objevuje i ve ve-
dení obcí. Příkladem může být projednávání povolení ke kácení dře-
vin rostoucích mimo les na zasedání zastupitelstva obce, záměna ra-
zítka obce a obecního úřadu nebo chybné rozlišování podzákonných 
právních norem při vydávání nařízení a obecně závazných vyhlášek.

Skutečným překvapením také může být např. pro nově zvole-
ného starostu malé obce, když obdrží od příslušného správního or-
gánu dvě totožné listiny ve dvou obálkách do vlastních rukou – 
jednou pro obec a po druhé pro obecní úřad obce téhož jména.

Při výkonu přenesené působnosti pak představitelé těch nejmen-
ších obcí často neví, že jsou v některých důležitých oblastech v pří-
padech stanovených právními předpisy správním orgánem (např. 
místně příslušným silničním správním úřadem ve věci místních ko-
munikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích nebo místně příslušným 
orgánem ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší).

Dalším problémem může být i rozmanitost a nepravidelnost 
správních úkonů, které starosta musí řešit. Například úředník od-
boru životního prostředí městského úřadu, který ve správním říze-
ní vydává rozhodnutí o povolení kácení dřeviny téměř každý den, 
nebude mít s tímto řízením takové problémy jako starosta malé 
obce, který se k tomuto řízení „dostane“ jednou do roka.

Cílem předchozích odstavců je pouze nástin problematiky, kte-
rá se dotýká především malých či středních obcí a tím i starostů, 
kteří v čele těchto obcí stojí. Uvedené příklady byly pouze demon-
strativní a jejich výčet ani zdaleka nemohl pokrýt všechny problémy 
spojené s výkonem funkce starosty obce či jiného člena zastupitel-
stva. I z uvedeného nástinu je však patrné, jak je vše obrovským 
způsobem složité a náročné. Pro nové starosty bude navíc v násle-
dujících letech nemilým překvapením, jak je každý rok vše o trochu 
víc složitější a náročnější. Lze totiž předpokládat, že se trend zvyšo-
vání administrativní zátěže patrný minimálně posledních deset let 
rozhodně nezmění.

Musíme si uvědomit, že funkce starosty je především funkcí po-
litickou a zákon nespojuje s touto funkcí (podobně jako u ostatních 
členů zastupitelstva) žádné znalosti. I zde však samozřejmě platí zá-
sada „Ignorantia legis non excusat“, tedy že neznalost zákona ne-
omlouvá. A jenom těžko se může starosta či jiný představitel obce 
spoléhat na jinou zásadu latinsky formulovanou jako „Nemo iudex 
sine actore“, tedy kde není žalobce, není ani soudce.

CO uděLAt NA zAčátKu?
Vraťme se však k nadpisu našeho článku. Co musí nově zvole-

ný starosta udělat na začátku svého funkčního období? Vše samo-
zřejmě záleží na jaké „startovní“ pozici se tato osoba nachází. Na 

kolik zná svoji obec, nakolik je seznámen s procesy uvnitř i vně té-
to obce. Záleží také na jeho úrovni znalosti práva a dalších oblas-
tí, které se „života“ obce týkají. Ani v jednom případě však skok 
do pozice starosty obce nebude ničím jednoduchým. Řada věcí 
může tento krok zjednodušit a novému starostovi pomoci. Existu-
je velké množství příruček a rukovětí vydávanými komerčními i dal-
šími subjekty. Po každých komunálních volbách se doslova vyrojí 
nabídka těch nejlepších seminářů od různých společností. Je však 
potřeba si uvědomit, že nic a nikdo nevyřeší problém s nástupem 
do funkce, než samotný starosta. Především v nabídce seminářů je 
nutné si co nejlépe vybírat, aby jediným výsledkem účasti na uve-
dené akci nebyl zmatek v hlavách účastníků a úvahy o rezignaci. 
Problematiku zahrnující vedení obce prostě nejde shrnout do jed-
noho půldenního školení.

Nelze však automaticky odmítat veškeré semináře a kurzy. 
Vzdělávání v této oblasti je nejen pro nového starostu v dnešní do-
bě naprostou nutností. Získávání nových znalostí a vědomostí se 
se starostou ponese celé jeho funkční období. Zvláště pokud chce 
být starostou dobrým. Je proto škoda, že stát nepřipravil pro sta-
rosty a další členy zastupitelstva ucelený systém průběžného vzdě-
lávání. Pokud tedy padá volba vzdělávání na nabídky jiných sub-
jektů, pak je určitě dobré zjistit si například u déle sloužících kole-
gů na danou společnost a přednášejícího lektora reference.

S čím by se tedy měl nový starosta seznámit především? Hlav-
ním a pro obce nejdůležitějším právním předpisem je samozřejmě 
zákon o obcích, tedy zákon č. 128/2000 Sb. Každý starosta by jej 
měl znát, každý by jej měl mít prostudovaný. Co nejdříve by měl 
také disponovat alespoň základním povědomím o tom, co je sa-
mostatná a co přenesená působnost. Měl by vědět, které nejčas-
tější kroky v té či oné oblasti jeho obec koná.

Je těžké specifikovat další právní předpisy, které se týkají této 
funkce, neboť jich je skutečně mnoho. Ať již to je správní řád, ob-
čanský zákoník nebo třeba zákony týkající se hospodaření územ-
ních samosprávních celků a další a další právní předpisy. Jeden člo-
věk rozhodně nemá šanci vědět a znát vše. Z poslední věty ostat-
ně vychází i další důležitá rada a tou je sjednání dobrého pojištění 
za škodu způsobenou obci a to nejenom pro starostu ale i pro dal-
ší členy zastupitelstva obce. Ing. mgr. Jan Sedláček,

starosta obce křižánky, 3. místopředseda SmS Čr
http://www.rokvobci.cz/clanky/detail/1

Odpovědný zastupitel
čte Sbírku případových studií

Podobně jako to bývá ve škole, dá se s trochou nadsázky říci, že 
i ve světě samospráv existuje povinná literatura. Nemyslí se tím le-
gislativa, která patří k samozřejmým znalostem představitelů měst 
a obcí. Řeč je o publikacích určených starostkám a starostům a dal-
ším pracovníkům radnic. Jejich „rodinu“ nedávno rozšířila Sbírka 
případových studií. Vyšla v rámci projektu „Odpovědný zastupitel 
pro otevřenou a hospodárnou obec“, financovanému z Evropského 
sociálního fondu prostřednictví Operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost.

„Je nezbytné, aby starostky a starostové měli dostatek informa-
cí z oblasti řízení a rozvoje měst a obcí. Snažíme se jim v tom po-
moci, proto jsme v rámci projektu „Odpovědný zastupitel“ v úno-
ru vydali Sbírku případových studií,“ říká předseda Svazu měst a ob-
cí ČR Dan Jiránek a dodává: „K dispozici je zdarma, a to v tištěné 
i v elektronické podobě. Mimo jiné ji bereme s sebou i na aktuální 
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krajská setkání, která se postupně konají ve všech krajích České re-
publiky.“

Sbírka, kterou zpracoval kolektiv autorů společností MEPCO 
a SPF Group, obsahuje studie z oblasti ekonomiky a rozvoje měst 
a obcí. Zabývá se i dalšími tématy, která nejvíc trápí samosprávy. 
Konkrétně třeba dopady rozpínání měst, bydlením a s ním spoje-
nou sociální sférou, dopravní obslužností, odpadovým hospodář-
stvím či celkovou kvalitou a dostupností veřejných služeb.

„Ve srovnání s poslední sbírkou vydanou v roce 2012 nová bro-
žura zohledňuje také legislativní prostředí,“ říká ředitel Kanceláře 
pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech a do-
dává: „Právní předpisy svou proměnlivostí často znesnadňují reali-
zaci nových opatření, nelze je však opomíjet. V aktuální sbírce, kte-
rá vyšla v nákladu 500 ks, se proto legislativu snažíme přiblížit co 
nejvíce srozumitelnou formou.“

Brožura je dostupná na webových stránkách www.odpoved-
nyzastupitel.cz. Díky projektu mají zastupitelé a pracovníci měst 
a obcí k dispozici také bezplatnou právní poradnu. Každý pracov-
ní den od 12 do 20 hodin mohou zavolat právníkovi na telefon: 
226 257 505 nebo mu kdykoliv napsat e-mail na: poradna@od-
povednyzastupitel.cz. Právník poskytuje informace ze všech ob-
lastí, které souvisejí se samosprávou – od svobodného přístupu 
k informacím a místních poplatků přes uzavírání smluv podle no-
vého občanského zákoníku, pracovní právo, správní řád až po 
přestupky či stavební zákon.

Projekt „Odpovědný zastupitel“ nabízí také vzory dokumentů 
a podání podle nového občanského zákoníku či vzdělávací semi-
náře akreditované Ministerstvem vnitra, které doplňuje e-learnin-
gové vzdělávání. Novinkou v České republice budou Dny zastupi-
telů. Inspirují se zkušenostmi partnerské Norské asociace místních 
a regionálních samospráv. Jejich podstatou budou setkání zastupi-
telů z více obcí proto, aby sdíleli dobrou praxi, která se týká samo-
statné působnosti obcí a měst. Zdroj: Smo Čr

Inspirujte se z meziobecní spolupráce

Vůbec poprvé si mohou města a obce přečíst vytištěné příklady 
dobré praxe meziobecní spolupráce. A to v brožuře „Inspirujte se 
z meziobecní spolupráce“, kterou vydal Svaz měst a obcí. Stalo se 
tak v rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce „Obce so-
bě“. Financován je z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Brožura vy-
šla v nákladu 7 500 ks, dostupná je zdarma, a to i v elektronické 
podobě na webu projektu na adrese: http://www.obcesobe.cz/
priklady-dobre-praxe-mos .

„Výstupem činnosti pracovních týmů MOS v celé České repub-
lice při spolupráci s téměř všemi tuzemskými radnicemi jsou mimo 
jiné příklady dobré praxe,“ říká na začátku brožury předseda Sva-
zu měst a obcí Dan Jiránek a dodává: „Právě těm se brožura vě-
nuje především, obsahuje ukázky toho, jak to dělají jinde. Příklady, 
jejichž součástí jsou i konkrétní kontakty, mají sloužit pro inspiraci 
čtenářů – zejména zástupců samospráv. Mají jim předat informa-
ce o dobré praxi meziobecní spolupráce a dát tak impuls, návod 
a zvýšit motivaci pro to, aby společně se svými sousedy v území re-
alizovali obdobně úspěšné a pro občany přínosné projekty.“

V brožuře se lze seznámit s příklady, které se týkají hlavích témat 
projektu MOS, tedy předškolní výchovy a základního školství, soci-
álních služeb a odpadového hospodářství. Nechybí ani volitelná té-
mata jako třeba bezpečnost či doprava. Konkrétně si lze přečíst in-
formace třeba o činnosti výboru na podporu technického vzdělává-
ní na Chomutovsku, domě s pečovatelskou službou pod Zemskou 
bránou v Pastvinách, společné firmě měst a obcí, která likviduje od-
pad, na Pelhřimovsku, cyklobusu, kterým se dá v létě cestovat na 
Kokořínsku, varovném systému před povodněmi na Holicku atd.

„Do meziobecní spolupráce pod hlavičkou SMO je zapojeno více 
než pět tisíc obcí. Zjištění z projektu, která postupně přibývají, je mož-
né dál využít, třeba jako argumentační materiál při jednáních o po-
třebách samospráv,“ říká ředitel kanceláře pro projekty a vzdělávání 
SMO Jaromír Jech a dodává: „Česká republika dosud nebyla takto 
podrobně mapována. Jsou to přitom právě radnice a magistráty, kte-
ré nejlépe znají situaci v území a z praktického života ví, že spojením 
sil mohou mnoho služeb poskytovat efektivněji. Společně to zpravi-
dla funguje lépe, a to jak po stránce kvality, tak co se týče rychlosti 
servisu, kterou lidé od veřejné správy oprávněně očekávají.“

„Příklady dobré praxe z různých oblastí meziobecní spolupráce 
začaly projektové týmy shromažďovat v červenci a v srpnu 2014 
po prvních oficiálních setkáních představitelů obcí,“ říká vedoucí 
odborného týmu projektu Marek Jetmar a dodává: „Společnou 
činností v celém území se podařilo vytvořit databázi několika sto-
vek příkladů dobré praxe meziobecní spolupráce. Jde o významný 
informační zdroj, který slouží jako inspirace a návod nejen pro ve-
řejnou správu, ale pro všechny i dosud nezapojené subjekty, pod-
poruje rozvoj meziobecní spolupráce a pomáhá při jejím dalším 
směřování.“ Zdroj: Smo Čr
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Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži, podpo-
řený z Integrovaného operačního programu, byl 25. února 2015 
ukončen. Díky dotacím z evropských fondů byly zrekonstruovány 
renesančně-barokní zahrady kroměřížského zámku a vzniklo me-
todické centrum zahradní kultury. 

„Projekt Národní centrum zahradní kultury měl několik fází. Re-
konstruovaná Květná zahrada se veřejnosti otevřela již vloni na 
podzim. Nyní je projekt zcela dokončen a bude plně sloužit k pre-
zentaci bohaté zahradní kultury České republiky,“ uvedla minist-
ryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Hlavním cílem projektu, zahájeného v roce 2010, bylo vytvoře-
ní multioborového metodického centra Národního památkového 
ústavu a obnova Květné a Podzámecké zahrady. Metodické cent-
rum zahradní kultury se věnuje zahradnímu umění a jeho pětiset-
leté historii na našem území. Vytváří metodiky pro péči o historic-
ké zahrady a parky v České republice, vychovává odborníky a v ne-
poslední řadě se zaměřuje na veřejnost.

Díky finanční podpoře z IOP bylo zbudováno i zahradnictví v Pod-
zámecké zahradě, které slouží jako technické zázemí pro údržbu his-
torické zahrady. Provoz v nových budovách zahradnictví byl zahájen 
v listopadu 2012. V dubnu roku 2013 získal projekt zahradnického 
zázemí v Podzámecké zahradě čestné uznání v soutěži Grand Prix 
Architektů 2013.

Celkové náklady projektu byly 336,5 milionu korun. Z toho 286 
milionu korun poskytla Evropské unie prostřednictvím Integrované-
ho operačního programu. Kroměřížský zámek a zahrady jsou mezi 
památkami zapsanými na seznamu UNESCO. Zdroj: mmr

více informací na: http://www.nczk.cz/
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Zámecká jízdárna v Lednici
se proměnila k nepoznání. Další z řady
povedených rekonstrukcí z EU fondů

V letech 2010–2015 probíhala rekonstrukce jízdárny na zámku 
Lednice, financovaná z Integrovaného operačního programu. Cel-
ková dotace činila 481 mil. Kč, z toho 409 tvoří podíl Evropské unie 
a 72 mil. Kč ze státního rozpočtu.

Příjemcem dotace bylo Multifunkční centrum zámek Lednice, 
zájmové sdružení právnických osob, kterého se účastnil Jihomorav-
ský kraj, obec Lednice, Mendelova a Masarykova univerzita v Brně 
a Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava.

„Musím přiznat, že jsem v minulém roce projížděla Lednicko-valtic-
kým areálem v době, kdy rekonstrukce stále probíhala. U takovýchto 
památek jako jsou jízdárny zámku Lednice, které byly dříve skutečně 
ve špatném stavu, je nutné zachovat jejich historické kouzlo, zejména 
náleží-li na Seznamu světového dědictví UNESCO,“ komentovala re-
konstrukci jízdáren ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Vzorová obnova památkového objektu zahrnula obnovu jižního 
a východního křídla komplexu zámeckých jízdáren. Kromě obnovy 
objektu byla obnovena historická kanalizace pod objektem, střecha 
nad východním křídlem a suterénní prostory pod jižním křídlem.

Historie jízdáren v Lednici sahá do konce 17. století, kdy se stal 
součástí zámeckého areálu „zámek hřebců“. Podobu jim vtiskl vě-
hlasný architekt Johan Bernard Fischer z Erlachu, avšak prosluly ta-
ké jako domov plemene tzv. lednických strakáčů. Komplex jízdá-
ren je nejstarší dochovanou částí zámeckého areálu v Lednici. Zá-
mecké jízdárny a konírny jsou součástí Národní kulturní památky 
Zámek Lednice a Lednicko-valtického areálu, zapsaného na Sezna-
mu světového dědictví UNESCO v podkategorii kulturních krajin. 
Objekt jízdáren byl před rekonstrukcí v havarijním stavu, v průbě-
hu uplynulých 50 let sloužil jako stáje pro dobytek, sklad zeměděl-
ských potřeb, část jako studentská kolej a menza Vysoké školy ze-
mědělské. Zdroj: mmr
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Výrobci regionálních produktů se opět 
představí na Novoměstském krajáči

V sobotu 14. 3. 2015 se výrob-
ci regionálních produktů představí 
opět v Praze na Novoměstské rad-
nici. Po úspěšné podzimní premié-
ře se můžeme těšit na další repre-
zentační akci výrobců s regionální 
značkou, tentokrát v jarním a 
předvelikonočním duchu.

V unikátních prostorách gotic-
ké památky se představí řemeslní-
ci, výrobci potravin i zástupci umě-
lecko-řemeslných oborů a nebude 
chybět ani doprovodný program. 
Akce probíhá ve spolupráci s Novo-
městskou radnicí v Praze 2, Máz-
hauzu a Velkém sále, v sobotu 14. 3. 2015 od 10 do 18 hodin.

Novoměstský krajáč je jedinečnou příležitostí nejen k nákupu 
originálních výrobků a zaručeně kvalitních potravin a pochutin, ale 
i k setkání s jejich výrobci a autory. A dále i k seznámení s nabíd-
kou zajímavostí z jednotlivých regionů, které mohou být inspirací 
k putování za regionálními zážitky.

Projekt Putování za regionálními zážitky finančně podpořilo Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj. Zdroj: arZ

Vyšlo další číslo zpravodaje 
Doma v REGIONECH

Z někdejších „novin“ se postupně stal spíše časopis, který při-
náší zajímavosti ze všech – nyní už 26 – regionů, které podporují 
místní produkty, služby a zážitky tím, že jim udělují regionální znač-
ku kvality. V nejnovějším 5. čísle Doma v REGIONECH najdete tipy 
na výlety a akce, seznámíte se s novými držiteli značek, dozvíte se, 
kde nakoupit místní produkty a přečtete si rozhovory se zajímavý-
mi osobnostmi. Zpravodaj v papírové podobě můžete získat zdar-
ma u koordinátorů jednotlivých značek, elektronicky na webu 
http://www.regionalni-znacky.cz/. Zdroj: arZ

Regionální značky jsou tu od toho, aby 
pomáhaly zviditelňovat kvalitní míst-
ní produkty, služby a zážitky. V roce 
2014 jsme dělali vše pro to, aby značky 
bylo vidět všude, kam se upírá pozor-
nost lidí, které zajímá, zda zlaté české 
ručičky nejsou defi nitivně minulostí, 
a docení i méně nápadné krásy naše-
ho domova. V roce 2015 v tom hod-
láme pokračovat neméně intenzivně.

Stále se držíme 
hesla „Na značky, 
na venkov!“, kte-
ré vyzývá k puto-
vání po venkovských regionech, při 
němž mohou být regionální značky 
dobrým vodítkem. To jsme se společ-
ně s projektem Prázdniny na venko-
vě snažili ukázat i na veletrhu Regi-
ontour v Brně, jehož návštěvníci si na-
víc mohli zahrát velkou hru Putování 
za regionálními produkty.

V listopadu 2014 se konal poprvé 
Novoměstský krajáč – velká prodejní 
a prezentační akce držitelů regionál-
ních značek na Novoměstské radnici 
v Praze. Další se chystá na 14. března 
a opakování opět na podzim.

V květnu se budou regionální pro-
dukty prezento-
vat na slavnost-
ním zahájení 
národní putov-
ní výstavy Má vlast cestami proměn 
v Praze na Vyšehradě. Jedná se o po-
zoruhodný projekt představující pro-
měny staveb a krajiny, tedy počiny vel-
mi různorodé svým rozsahem a inves-
ticemi, ale souznící v odvaze překonat 
lhostejnost ke stavu prostředí, v němž 
žijeme (www.cestamipromen.cz). 

Závěr prázdnin patří tradičně budě-
jovické Zemi živitelce, na níž dosta-
nou regionální produkty a prezenta-
ce jednotlivých značek opět důstojný 
prostor v rámci spolupráce s Národní 
sítí místních akčních skupin.

Regionální značky se za deset let své 
existence staly etablovanou platformou 
pro mnohostrannou spolupráci v oblas-
ti propagace, vzdělávání a zprostřed-
kování zkušeností, otevřenou novým 
podnětům a tématům. Už nyní se těší-
me na nové putování za regionální-
mi produkty a zážitky.

StřípkyOslavenci z Krkonoš
Úplně první certifi káty nesou datum 
26. 10. 2005 a opravňují k užívání znač-
ky KRKONOŠE originální produkt. 
Bylo jich celkem sedm – statečných, 
chtělo by se dodat… Čtyři z nich ob-
novují certifi kát dodnes a představují 
krásný průřez tím, čím se mohou Kr-
konoše chlubit už od nepaměti: me-
dovina (APICOR), papírenské výrob-
ky (EMBA), dřevěný nábytek (Tojiba) 
a šperky (Daniela Roudná).

A jaké bylo desetiletí s regionální 
značkou? Za všechny se nám svěřila 
šperkařka Daniela Roudná: „Za posled-
ních deset let se krom toho, že jsem 
se stala šťastnou maminkou dvou chlap-
ců, změnilo i to, že se věnuji více his-
torické zlatnické technice fi ligrán při 
výrobě ze stříbra a zakázkové výro-
bě ze zlata. Díky originalitě a řeme-
slné kvalitě výrobků, kterou značka 

důkladně prověřila při certifi kačních 
komisích, jsem si udržela oblíbenost 
u dlouholetých zákazníků a získa-
la jsem i mnoho nových. Ráda bych 
všem poděkovala za inspirativní ná-
měty a požadavky při zadávání zaká-
zek, kdy přicházejí s vlastními návrhy 
a já realizuji například snubní prstýnky 
nebo andělské šperky. Lidé jsou v Kr-
konoších stále velmi milí a jarmarky 
mají báječnou atmosféru, i když tro-
chu chybí sníh. Jsme tady na horách 
jako jedna rodina.“

Regionální značky slaví 10. narozeniny
Je deset let hodně, nebo málo? Měřeno vývojem novorozeného člověka je 
to doba zásadní. Přirovnávat regionální značky k dětem by asi bylo naivní, 
i když jejich koordinátoři k nim mají většinou rodičovsky vřelý vztah. 
U projektu, který byl od počátku typickou iniciativou zdola, je ale deset 
let nepřetržitého rozvoje důvodem k malé oslavě – a určitě i bilancování.
Snaha podpořit kvalitní místní produk-
ci zřetelnou marketingovou značkou 
je přirozenou reakcí na globalizační 
tendence a plíživou, ale nezadržitel-
nou ztrátu jedinečnosti a potažmo 
i vlastní identity. I když na první po-
hled se podpora určité části výrob-
ců či poskytovatelů služeb může jevit 
jako ryze ekonomická záležitost, regi-
onální značky se soustřeďují na takové 
produkty, z nichž mnohé mají environ-
mentální konotace, jiné ideálně zapa-
dají do konceptu místního cestovní-
ho ruchu a další pomáhají obnovovat 
a rozvíjet místní tradice. Vše dohro-
mady úzce souvisí s hrdostí na místo, 
kde žijeme a pracujeme, která je ne-
zbytným základem zdravého sebevě-
domí a úspěchu na místní, regionální 
i národní úrovni.

Před deseti lety začaly vznikat znač-
ky v Krkonoších, na Šumavě a v Bes-
kydech, obdobná značka se formova-
la i v Bílých Karpatech. Od té doby 
se z regionálních značek stal fenomén; 
jen v Asociaci regionálních značek 
jich máme 26 a spolu s partnerskými 
značkami – již zmíněnou Tradicí Bí-
lých Karpat a regionálními produkty 
Českého ráje, Jizerských a Lužických 

hor – pokrýváme poctivé 3/4 území 
republiky. 

Celkový počet udělených (a aktuál-
ně platných) certifi kátů se brzy při-
blíží tisícovce, ve stále větším počtu 
regionů se neznačí jen řemeslné vý-
robky, potraviny a přírodní produk-
ty, ale také služby v cestovním ruchu 
a zážitky. Byly vydány desetitisíce ka-
talogů a dalších informačních publika-
cí, značky mají pravidelně aktualizova-
ný (a vloni zásadně inovovaný) webový 
portál a facebookový profi l.

Mnozí možná namítnou, že přesto 
všechno běžný spotřebitel naše znač-
ky nezná. Ti, kdo své znalosti čerpa-
jí z televizních reklam či billboardů, 
se s regionálními značkami opravdu 
potkat nemohli. I když se jedná o pro-
fesionálně nastavený marketingový ná-
stroj, jejich podstata tkví v tom, že sta-
ví na zvídavosti a spolupráci. I v ryze 
konzumní rovině je velký prostor pro 
uvědomělé poznávání i spontánní nad-
šení. A značky a lidé, které kolem sebe 
sdružují, umí mnohem víc. Nevěříte? 
Zkuste zalistovat těmito novinami…

Podnětné čtení Vám přeje
PhDr. Kateřina Čadilová, 

národní koordinátorka ARZ

Choltické podzimní slavnosti v Železných horách

Číslo 5 
Rok 2015

ZDARMA

Jak dobře jíst?
Rozhovory s lidmi, kteří se 
starají o to, aby nám chutnalo, 
na stranách 2–3

Seznam prodejních míst 
Zajímá vás, kde všude koupíte 
výrobky s regionální značkou? 
Přehled najdete na stranách 30–31

Pozvání do regionů 
Zajímaví výrobci, akce 
a služby ve všech regionech 
na stranách 4–29

Pohled na původní stav z roku 2011 a konečná stav památkové 
obnovy zámeckých jízdáren – jižní křídlo v galerii.

http://www.regionalni-znacky.cz/
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zpětnou vazbu, kterou může 
využít nejen pro své marke-
tingové aktivity, ale i pro dal-
ší zvyšování prosperity spo-
lečnosti a její image v očích 
veřejnosti.

Do soutěže mohou své 
obaly přihlásit výrobci bale-
ného zboží, distributoři, do-
davatelé obalů či obalových 
materiálů, reklamní agentu-
ry, agentury obalového designu nebo designeři a firmy poskytu-
jící služby v oblasti balení. Na výběr jsou tři soutěžní kategorie: 
spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly. Uzávěrka přihlášek 
je 30. dubna 2015.

Po květnovém hodnocení ze strany odborníků, bude následo-
vat marketingový výzkum, v rámci kterého budou již reálné vzor-
ky přihlášených obalů hodnotit přímo jejich uživatelé. Celý výzkum 
bude zajišťovat renomovaná výzkumná agentura STEM/MARK.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění pro-
běhne dne 22. října 2015 v rámci třetího ročníku českého a slo-
venského obalového kongresu OBALKO, který si v loňském roce 
nenechalo ujít téměř 400 účastníků – výrobců obalů a obalových 
materiálů, výrobců baleného zboží, zástupců tisku a dalších odbor-
níků věnujících se problematice obalů. Zdroj: Zemědělec

Asociace farmářských tržišť 
letos rozšíří činnost v Praze, 
zájem mají také další místa v zemi

Farmářské trhy se v posledních letech staly celorepublikovým fe-
noménem. Na pražské Náplavce a na žižkovském náměstí Jiřího 
z Poděbrad je provozuje spolek Archetyp, který je také jedním ze 
zakládajících členů Asociace farmářských tržišť ČR, jejímž cílem je 
zvyšovat a garantovat kvalitu farmářských trhů. Na to, co čeká ná-
vštěvníky pražských trhů v letošním roce a jaký ohlas má činnost 
zmíněné asociace, jsme se zeptali Jiřího Sedláčka z Archetypu. 

Jaké aktivity letos čekají asociaci farmářských tržišť Čr, 
jejímž zakládajícím členem je váš spolek, a přibývají další zá-
jemci o členství?

Myslím, že činnost asociace bude letos poměrně bohatá. Po loň-
ských volbách, se na řadě radnic v České republice změnila sestava 
politiků a spolu s ní se mnohde změnil i pohled vedení města na 
farmářské trhy. Navázali jsme jako asociace novou spolupráci na-
příklad s brněnskou radnicí. Tamější nové zastupitelstvo se koneč-
ně začalo intenzivně zajímat o zatím ukrytý brněnský poklad, kte-
rým je Zelný trh – místo v srdci jihomoravské metropole, které bylo 
po staletí symbolem opravdových farmářských trhů, a které se pří-
mo nabízí ke znovuoživení. Brněnští politici z městské části Brno 
střed i z brněnského magistrátu oslovili asociaci farmářských tržišť 
a chtějí, abychom jim poradili s výběrem provozovatele tamějšího 
trhu. Asociace i náš spolek jsou schopni nabídnout svoje zkušenos-
ti, a proškolit eventuální zájemce například formou workshopu.

Náš spolek samozřejmě nemůže zaštiťovat farmářské trhy v Br-
ně. O ty se musí starat tamější iniciativy, ale pro brněnské zastupi-
tele je důležité, aby nový subjekt splňoval podmínky kodexu, kte-
rý pro farmářská tržiště vypracovala naše asociace, a její členové se 
jím řídí. Dodržování kodexu je totiž zárukou poctivého přístupu 
k tomuto způsobu prodeje a domnívám se, že Brno by si kvalitní 
farmářské trhy určitě zasloužilo, mimo jiné proto, že na jižní i střed-
ní Moravě je řada vynikajících pěstitelů i chovatelů.

Pokud jde o počet členů asociace, tak po třech letech její exis-
tence počítáme letos s určitým rozvojem i v této oblasti. V rámci 
pražských organizací bychom měli přibrat dva nové členy, a to po-
řadatele farmářských trhů v Klánovicích a organizátora trhů na 

Značka Jeseníky má novou 
propagaci – katalog a zpravodaj

Na sklonku roku 2014 vznikly nové propagační materiály, kte-
ré vás provedou certifikovanými výrobky, službami i zážitky. Těšit 
se můžete na nové číslo novin Doma v JESENÍKÁCH a především 
nový propagační materiál, který nahradil stávající katalogovou kra-
bičku, která v sobě ukrývala katalogové lístky jednotlivých certifi-
kovaných výrobců, poskytovatelů služeb a zážitků.

V těchto propagačních materiálech se dozvíte o novinkách z re-
gionu, jsou zde představeni noví držitelé značky.

Oba propagační materiály jsou k dispozici v Turistickém infor-
mačním centru v Hanušovicích nebo ke stažení na stránkách www.
regionalni-znacky.cz/jeseniky/ 

Noviny: http://www.regionalni-znacky.cz/jeseniky/cs/noviny/
Katalog: http://www.regionalni-znacky.cz/jeseniky/cs/dalsi-tiskoviny/
Noviny Doma v JESENÍKÁCH jsou určeny jak místním obyvatelům, 

tak turistům, kteří se o tento region hlouběji zajímají. Zkrátka všem 
milovníkům Jeseníků, jejich krásné přírody a tvořivosti místních lidí.

Na stránkách těchto novin se dočtete o životě lidí v Jeseníkách 
– o práci místních řemeslníků, zemědělců, o tradičních i netradič-
ních technologiích a výrobcích, o přírodě a historických souvislos-
tech Jesenicka. V neposlední řadě také o průběhu projektu znače-
ní místních výrobků v Jeseníkách. Zdroj: arZ
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O jesenickou značku je 
rekordní zájem
Nově certifikované výrobky 
(strana 2 ‒ 9)

Seznam všech
certifikovaných
Výrobky, služby a zážitky
(strana 6 ‒ 8)

Certifikovaní jsou komunita
Vladimíra Křenková, členka 
certifikační komise
(strana 12)

(pokračování rubriky na straně 12)
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ZDARMA

Střípky odjinud

Zvonečková bilance 
Další číslo novin Doma v JESENÍKÁCH vychází na začátku nového 
roku. V období, kdy se snad i ti nejuspěchanější na chvilku zastaví a pře
mýšlí, kam za ten právě uběhlý rok došli. V roce 2015 budeme v Aso
ciaci regionálních značek slavit desáté výročí vůbec prvních oceněných 
origi nálních produktů, totiž výrobků z Krkonoš. Jesenická značka pro 
kvalitní výrobky, služby a zážitky je o polovinu mladší, ale i tak zní už 
páté výročí prvních certifikátů dost neuvěřitelně.

Značka JESENÍKY originální produkt® 
je více vidět i slyšet
Koordinátor značky JESENÍKY 
ori gi nální produkt® Místní akční 
skupina Horní Pomoraví v letoš
ním roce posílila marke tin go vou 
podporu. Zvi di telnění fialového 
zvonku tak probíhalo hned něko lika 
způ soby. V regi onu se obje vily nové 
banne ry a po lepy na auta. Všechny 
znač ky na úze mí Olo mouc kého 
kraje ve spo lu práci s Českým roz
hlasem Olomouc vytvořily nový 
pořad, kde měli možnost se prezen
tovat jednotliví certifikovaní. 
„V regionu je umístěných deset 
bannerů s fialovým zvonkem jese
nic kým. Současně mají držitelé 
značky možnost umís tit si na svá 
auta, vý lo hy či jiné plochy po

lepy. Celkem si jich vy zvedli na 
sto kusů, které nyní reprezentují 
značku po celém území značky,“ 
uvedla koordi nátorka služeb 
a zážitků z MAS Horní 
Pomo raví Hana Olej
ní ková. Samostatný 
po řad o regio nál
n í c h  z n a č k á c h 
U nás doma vysílal 
Český roz hlas Olo
mouc vždy v sobotu 
po obědě. Cel kem se 
v rámci repor táž ního po
řadu prezen tovalo osm drži telů 
značky JESENÍKY origi nál ní pro
dukt®. Některé díly se na chá zejí 
na stránkách regionálního ko or

Jarmark otevřel
obnovenou stezku
v Branné
Původně německý parkový 
okruh okolo skalních stěn a lesů 
pod obcí Branná se v roce 2014 
dočkal obnovení. Naučná stezka 
s pěti informačními tabulemi 
byla slavnostně otevřena v rámci 
jarmarku regionálních značek 
5. července. Na vzniku obno
vené stezky se podíleli místní 
podnikatelé, držitelé regionální 
značky JESENÍKY originální 
pro dukt®, ve spolupráci s odborem 
značkařů Klubu českých turistů 
(KČT). „Trasa dlouhá zhruba 
4 kilo metry má velkou výhodu – 
vyhýbá se hlavní silnici, takže 
si návštěvníci mohou vychutnat 
výhledy na okolí řeky Branné tak, 
jak je znávali výletníci na počátku 
20. století,“ uvedl iniciátor obno
vení trasy Tomáš Drápal z Relax 
centra Kolštejn.

Když slaví páté narozeniny děti, 
zna mená to, že se pomalu nachyluje 
čas bezstarostného dětství, a naopak 
se začínají blížit první skutečné 
povinnosti. Jesenická značka byla 
zodpovědná od samého začátku 
a patří v celorepublikovém srovnání 
k  nejúspěšnějším – jak co do počtu 

držitelů certifikátů, tak i rozsahem 
území a hlavně pestrostí skladby 
oceněných produktů.
Značku můžete v Jeseníkách vidět 
nejen na výrobcích, potravinách 
a přírodních produktech, ale také na 
restauracích a ubytovacích zaří ze
ních a již déle než rok značka s fialo

vým zvonkem jesenickým propagu
je i originální zážitky. Cenné je i to, 
že většina držitelů značky pokračuje 
dál i poté, co uplynulo první dvoule
té období platnosti certifikátu. Zna
mená to, že značka plní svůj smysl, 
který je vedle zviditelnění kon
krét ních produktů a jejich původců 
především v podpoře sounáležitosti 
a pospolitosti.
Jesenická značka má přídomek „ori
ginální produkt“. Originální jsou 
i všichni její držitelé. Najdeme mezi 
nimi talentované jednotlivce, kteří 

di nátora www. hornipomoravi.eu 
v záložce média. Pořad měl i prázd
ni nové reprízy, takže zacílil na 
více posluchačů. Hlavním nástro
jem propagace značky jsou právě 
noviny Doma v Jese níkách a kata
log značky, který v roce 2015 vy

dává MAS Horní Pomoraví 
v novém hávu. „Vzhle

dem k množství certi
fikovaných jsme se 
rozhodli přistoupit 
přistoupit k prak
tickému svázanému 
formátu. Katalog 

před stavuje ucelenou 
nabídku certifikovaných 

výrobků, služeb i zážitků. 
Může se stát zdrojem pro nákup 
suvenýrů, ale i tipem na jedinečnou 
dovolenou strávenou v Jeseníkách,“ 
dodala Olejníková.

(pokračování na straně 10)

Katalog certifikovaných
výrobků, služeb a zážitků

2014____
2015

jeseníky
originální produkt
Přinášíme vám to pravé z  Jeseníků
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V soutěži o nejlepší obalové řešení 
rozhodnou poprvé uživatelé

V letošním roce se uskuteční první ročník soutěže o nejlepší 
obalové řešení – Packstar 2015. Jedná se o jedinou obalovou sou-
těž na českém a slovenském trhu, kde budou přihlášené obaly pro-
duktů hodnotit přímo jejich uživatelé. Uzávěrka pro podání přihlá-
šek je 30. dubna. Uvedla to Veronika Nolčová z Group Manager 
Atoz Packaging. 

Kromě několika komodit je zabaleno téměř vše. I když to na prv-
ní pohled nemusí být zřejmé, hrají obaly důležitou roli v životě ka-
ždého z nás. Právě z těchto důvodů se skupina Atoz Packaging po-
dle Veroniky Nolčové rozhodla připravit projekt, jehož cílem je vy-
zdvihnout a propagovat nejlepší a inovativní obalová řešení na trhu.

Jednotlivé obaly budou hodnoceny nejen z pohledu odborníků 
posuzujících splnění všech potřebných požadavků, ale i samotných 
uživatelů. Právě spojení těchto dvou pohledů zajistí výběr toho nej-
lepšího. Spotřebitel, respektive uživatel nedělá rozdíly mezi pro-
duktem a jeho obalem. To, co si myslí o obalu, je často přeneseno 
na to, co si myslí o produktu jako takovém. Výstupy z hodnocení 
proto přinesou samotnému výrobci obalu i baleného zboží cennou 

http://www.regionalni-znacky.cz/jeseniky/
http://www.regionalni-znacky.cz/jeseniky/
http://www.regionalni-znacky.cz/jeseniky/cs/noviny/
http://www.regionalni-znacky.cz/jeseniky/cs/dalsi-tiskoviny/
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Spořilově a na Černém mostě. Oslovili jsme také město Tišnov, kde 
je velice stará organizace s názvem Za sebevědomé Tišnovsko. Ta 
organizovala jedny z úplně prvních trhů v republice, které se teh-
dy ještě ani farmářskými trhy nenazývaly. Další zájemce je ze Zlína 
a také se nám ozvali, jak už jsem zmínil, z městské části Brno střed. 
V tuto chvíli má asociace čtyři členy, kterými jsou pražský Arche-
typ, plzeňské sdružení Envic, sdružení Trhnise z Roudnice a karlo-
varské sdružení Bludiště, a pokud všechny záměry vyjdou, na kon-
ci roku by jich mohlo být až devět. Zdroj: Zemědělec

http://www.aftcr.cz/

TRUST – Transparent, Respected, sUstainable 
SocieTy – cílem projektu je zvýšení opomíje-
né transparentnosti nestátních neziskových 
organizací tak, aby se staly respektovanými 
partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukro-
mému sektoru, a posílily tak svoji udržitel-
nost na trhu práce. Transparentnost bude posílena prostřednictvím 
metodiky „Social Reporting Standard“ (SRS), která bude přenese-
na do českého prostředí, zde pilotně ověřena a dále rozšiřována.

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje ob-
čanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vzta-
hů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, 
podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příleži-
tostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. 
Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, po-
máhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolu-
pracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními 
subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť 
MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz

Vydáváte zpravodaj? Přihlaste 
se do soutěže o ten nejlepší!

O nejlepší obecní či městský zpravodaj, ale také třeba o nejlepší 
zpravodaj mikroregionu či MAS mohou zabojovat jejich tvůrci v ce-
lostátní soutěži, kterou již po čtvrté vyhlásila Katedra politologie a ev-
ropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Soutěž má podle Pavla Šaradína z Univerzity Palackého v Olo-
mouci podpořit obce a města v aktivitě, kterou organizátoři pova-
žují za velmi důležitou zvláště v době jisté bulvarizace médií. Zpra-
vodaje tak zůstávají věrny původnímu poslání tisku, tedy informo-
vání občanů.

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedají zástupci vyhlašo-
vatelů a profesionální novináři, bude zhodnotit došlé zpravodaje, 
nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít 
v potaz i celkový dojem zpravodaje. Od loňského ročníku hodnotí 
komise rovněž nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a míst-
ních akčních skupin, popřípadě jiné platformy meziobecní spoluprá-
ce. Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější či nejoriginálnější 
pravidelnou rubriku. „Soutěžící musí zaslat či osobně doručit dva vý-
tisky dvou různých čísel zpravodaje na adresu UNIVES/KPES, Univer-
zita Palackého, Křížkovského 12, Olomouc 771 80, a to nejpozdě-
ji do 11. května 2015,“ upřesnil předseda komise Pavel Šaradín.

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

Vyhlášení výsledků se uskuteční opět v červenci na Velehradě 
v rámci Dnů lidí dobré vůle. Do třetího ročníku soutěže přihlásily 
obce a města z celé ČR 212 zpravodajů. Vloni nejlépe zabodovaly 
zpravodaje města Mníšek pod Brdy, obce Boršice a MAS Posázaví. 
Další informace k soutěži naleznete na adrese www.unives.eu.

Šum

Síť mateřských center boří mýty
o nečitelnosti neziskových organizací: 
vede kampaň Spolu u kulatého stolu

Síť mateřských center zahájila celorepublikovou kampaň Spolu 
u kulatého stolu, jejímž cílem je nabourat přetrvávající nedůvěru 
v neziskový sektor. Společně se svými členskými centry chce uká-
zat, že i neziskové organizace mohou být transparentními, respek-
tovanými a především důvěryhodnými partnery, se kterými se vy-
platí dlouhodobě spolupracovat. 

U kulatých stolů zasednou představitelé veřejné správy, odbor-
níci a zástupci neziskového i soukromého sektoru. V rámci progra-
mu bude představen nový nástroj transparentnosti, a sice metoda 
Social Reporting Standard, kterou Síť mateřských center zavádí do 
českého prostředí díky spolupráci s vídeňskou pobočkou organiza-
ce Ashoka. Jedná se o model prezentace činnosti v souvislostech ře-
tězce vstup-výkon-výsledek-přínos, a to pomocí jasných a konkrét-
ních dat.

„Právě pomocí metody SRS ukážeme přínos mateřských center 
i Sítě MC pro rodinu a společnost. Na konkrétních příkladech chce-
me upozornit na potřebnost mateřských center, která řeší spole-
čenské problémy, jež se týkají života rodin. Ukážeme, jak je řešíme 
a jaká je hodnota, kterou tak společnosti přinášíme. Věříme, že se 
nám podaří vysvětlit, že naše činnost je službou státu a měla by 
tak být oceněna,“ vysvětluje cíle kampaně Spolu u kulatého stolu 
Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center.

Celorepublikovou kampaň Spolu u kulatého stolu zahájila be-
seda 12. února v Rakovníku, do června 2015 proběhne dvacet be-
sed na obecní a regionální úrovni. Každý kulatý stůl bude tematic-
ky zaměřen na jiný sociální problém, který místní mateřská centra 
pomáhají obcím a krajům řešit. Projekt Sítě MC vyvrcholí závěreč-
ným symposionem 18. května 2015 v Praze. 

kontakt: Lucie Nemešová, manažerka projektu,
lucie.nemesova@materska-centra.cz, 773 819 017

http://www.aftcr.cz/
http://www.materska-centra.cz/
http://www.unives.eu/
mailto:lucie.nemesova@materska-centra.cz
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dy a další věci. Bohužel tak, jak je nastavené nové plánovací obdo-
bí, takových smysluplných a potřebných projektů až tolik nebude,“ 
konstatoval Ivo Grüner.

NEbudOu dOtACE NA řAdu PAMátEK
Jaroslav Perlík (ODS), předseda Sdružení měst a obcí Plzeňského 

kraje, upozornil na to, že nová dotační pravidla se určitě dotknou 
památek. Nově totiž už nebudou poskytovány dotace na památ-
ky, které nejsou zapsány v seznamu UNESCO nebo které nejsou ná-
rodními kuturními památkami. Může jich být přes třicet tisíc.

Ivo Grüner dodává, že to bude velký problém především tam, 
kde byla Železná opona. „Budeme moci financovat z 99 % jenom 
státní věci. Osobně si myslím, že to je obrovská škoda především 
v oblastech turisticky zajímavých, tam, kde se mohou dělat menší 
stavby, a ten dopad bude především na stavby na venkově,“ ře-
kl Ivo Grüner (ČSSD), předseda regionální rady ROP Jihozápad.

dOtAčNí PENízE NA OPrAVy SiLNiC
Podobná změna dotačních pravidel se týká silnic. Evropské pe-

níze půjdou jen na ty, které jsou napojené na silnice mezinárodní. 
Navíc nově mezi sebou budou soutěžit obce a kraje z celé repub-
liky. „Je to další centralizace státu – nehledě na to, že příprava na 
přijetí evropských peněz je ve velmi špatném stavu,“ řekl Václav 
Šlajs (ČSSD), hejtman Plzeňského kraje.

Podle Ivo Grünera by v rámci IROP měly být k dispozici pení-
ze na silnice druhých tříd. V Plzeňském kraji je to zhruba 504 km, 
na jejich rekonstrukci by z dotací mělo přijít asi 2,5 miliardy korun. 
„Ale pro města a obce na místní komunikace, na tolik potřebné 
komunikace v obcích, finanční prostředky v plánovacím období 
v současnosti nejsou,“ řekl Grüner.

dOtACE NA dOMOVy PrO SENiOry
Podobně bude problém se získáním dotací na výstavbu domo-

vů pro seniory. Ivo Grüner argumentuje analýzou, podle které do 
roku 2030 bude v Plzeňském kraji o 400 % víc seniorů starších 80 
let. Ale jenom 10 % z těchto seniorů starších 80 let se o sebe bu-

Dotace pro obce a malá města?
Šance se zásadně snižují

Obce a malá města mohou zůstat bez evropských dotací – obá-
vají se, že na rekonstrukce a velké projekty zřejmě už nedosáhnou. 
Dotace z ROPů a PRV letos nahradí Integrovaný regionální operač-
ní program, takzvaný IROP. V letech 2014 až 2020 z něj žadatelé 
budou moci vyčerpat 134 miliard korun. Jenže IROP mění podmín-
ky žádostí a hlavně Česká republika v Bruselu nevyjednala to, co 
obce a kraje potřebují.

NěKtEré SiLNiCE V KArLOVArSKéM 
KrAji by POtřEbOVALy OPrAVu 

Město Spálené Poříčí v okrese Plzeň-jih má přes 2600 obyvatel. 
Město je po rekonstrukci, díky evropským penězům mají komplet-
ně nové náměstí, zbrusu nové chodníky a novou dlažbu. Radnice 
dostala na rekonstrukci dotaci 24 milionů korun. Bez ní by si tak vel-
korysou opravu dovolit nemohli: „Na to většinou malá obec nemá,“ 
řekl Pavel Čížek (Starostové a nezávislí), starosta Spáleného Poříčí.

A do budoucna malé obce nebo města šanci získat takové do-
tace mít asi ani nebudou. Alespoň minimálně dalších sedm let. No-
vý evropský program IROP s tím zatím nepočítá. Podle Ivo Grüne-
ra (ČSSD), předsedy regionální rady ROP Jihozápad města v rámci 
Plzeňského kraje – kromě města Plzně – budou moci čerpat dota-
ce jedině přes místní akční skupiny. To znamená, že třeba i Klato-
vy budou soupeřit s malou vesnicí, která má 200 obyvatel. „Bohu-
žel, takhle se to nastavilo. Já jsem přístup ministerstva pro místní 
rozvoj, ale i Svazu měst a obcí vždycky kritizoval. Protože všichni 
se dohadovali jenom o to, kolik peněz budou čerpat. Ale nikdy se 
nezajímali na co,“ řekl Ivo Grüner (ČSSD), předseda regionální ra-
dy ROP Jihozápad. 

Ivo Grüner dále uvedl, že přes místní akční skupiny půjdou té-
měř 3 miliardy korun. „Jestli to půjde na to, co ty obce nepotře-
bují, jsou to peníze, které tam sice jsou – ale budou se dělat pro-
jekty pro projekty. Osobně si myslím, že je lepší mít méně peněz 
na to, co potřebuji, třeba místní komunikace, kanalizaci, vodovo-
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de umět postarat. Podle Ivo Grünera bude tedy kraj potřebovat do 
roku 2030 pro seniory asi 4000 míst.

„Bohužel Česká republika v rámci diskusí s Evropskou komisí si 
tento požadavek neprosadila. Budeme financovat domovy pro se-
niory z větší části z národních zdrojů. A pokud vím, v současnosti 
je na tyto domovy v rámci rozpočtu zhruba 300 milionů korun,“ 
řekl Ivo Grüner a dodal, že za to se dají postavit asi tři domovy pro 
seniory – ovšem částka se týká celé České republiky, nikoli jen Pl-
zeňského kraje.

Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád uvedl, 
že obce mezi sebou ve snaze získat dotace nebudou soutěžit na-
příč celou Českou republikou. Obec totiž může být zapojená do 
takzvané místní akční skupiny, kterými je pokryta skoro celá repub-
lika – místních akčních skupin je u nás asi 180. „Akční skupiny bu-
dou mít možnost si vytvořit tzv. strategii komunitně vedeného 
místního rozvoje, a tam si uplatnit své projekty. Potom nebude 
soutěž mezi projekty skrz celou republiku. S tím, že například na 
tento komunitně vedený místní rozvoj je v IROP pamatováno část-
kou víc jak 10 miliard korun,“ konstatoval náměstek ministryně 
pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

NEVyPSANé dOtAčNí VýzVy 
A NESChVáLENé PrOgrAMy

Česká republika nemá ani rok po zahájení plánovacího období 
vypsané dotační výzvy. O první se uvažuje až v červnu. Ivo Grüner 
dále upozornil na to, že ČR má schválený jen jeden program, a to 
je program přeshraniční spolupráce Cíl 3 – Česká republika – Svo-
bodný stát Bavorsko. „A to podle mého názoru jenom proto, že 
řídícím orgánem je bavorské ministerstvo. Takže z toho pohledu 
nemá Česká republika schválený ani jeden program, nepředpoklá-
dám, že do konce roku budou realizovány nějaké programy v no-
vém plánovacím období. Byl bych strašně rád, abychom aspoň vě-
děli tematicky, na co se mají obce připravit,“ řekl Ivo Grüner. Pl-
zeňský kraj je podle něj připraven vytvořit typové projekty, ukázat 
především menším městům a obcím cestu k tomu, jak dotační pe-
níze získat. „My potřebujeme právě venkov, aby nám odtamtud 
neodcházeli mladí lidé, aby nám tam přicházeli noví investoři,“ ře-
kl Grüner.

Předseda regionální rady ROP Jihozápad Grüner závěrem uve-
dl, že Česká republika se při vyjednávání o dotacích měla spojit s 
okolními státy. S Polskem, Maďarskem, Slovenskem, ale i s Němec-
kem: „Myslím, že spolupráce ČR s Bavorskem, ale i s celým Ně-
meckem se posunula opravdu hodně dopředu. Bohužel neustálé 
měnění vlád, ministrů, úředníků na ministerstvech, a zvlášť na mi-
nisterstvu pro místní rozvoj, vede k tomu, že ten problém je,“ ře-
kl Ivo Grüner. Současně ale konstatoval, že zaspala i celá Evropská 
unie, která začala pozdě vyjednávat o plánovacím období, které už 
má běžet.

NOVé dOtAčNí POdMíNKy SE NELíbí 
ANi StArOStůM z KArLOVArSKéhO KrAjE

Starostové menších obcí v Karlovarském kraji jsou rozzlobení. 
Pravidla pro nové programové období regionálního operačního 
programu jsou pro ně zklamáním. Bojí se, že zelenou budou mít 
jen velké projekty, a na malé že se nedostane.

Například v Abertamech by chtěli multifunkční sál. Sloužil by ja-
ko zázemí pro sportovce, ale i na nejrůznější kulturní akce. Cena 
by byla 20 milionů korun. Na to ale malá obec nenašetří. „Pokud 
jsou dotace vypsané na monstróznější projekty, nesáhneme si na 
ně. Jako město s tisícem obyvatel si myslím, že je to nereálné,“ ře-
kl Zdeněk Lakatoš (nez.), starosta Abertam.

Jáchymov zase trápí padající opěrná zeď a rozbité silnice. V sou-
čtu by město potřebovalo víc než 60 milionů korun. Najít v těchto 
případech nějaký významný přesah, aby se význam staveb týkal i 
okolních obcí, je podle starostů velmi obtížné. Ale bez dotací je 
město bezmocné. „S tím neuděláme nic, protože rozpočet města 
opravy takového rozsahu jenom z vlastních prostředků v zásadě 
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neumožňuje,“ konstatoval Bronislav Grulich (TOP 09), starosta Já-
chymova.

Grulich dále konstatoval, že nevidí jako reálné vymýšlet nějaké 
nadregionální programy, kde by bylo snazší dostat se k dotacím: 
„To by mi musel někdo poradit, jak zrovna tyhle opěrné stěny, na 
kterých Jáchymov stojí a leží, do toho prostě zakomponovat. Sa-
mozřejmě je to problém bytostně Jáchymova, je to problém, na 
který už upozorňuji celou řadu let, ale bohužel téměř bez jakéko-
li odezvy,“ řekl Grulich.

Starostové vycházejí z takzvané Strategie 2020, tedy z doku-
mentů Evropské unie. Místopředseda Regionálního operačního 
programu Severozápad, který zná problematiku evropských dota-
cí detailně, naznačil, že obavy starostů jsou na místě. Získat dota-
ce pro ně zřejmě bude komplikovanější. „Samozřejmě bude větší 
důraz na integrované nástroje, to znamená na to, aby to nebyla 
jenom oprava jednoho chodníku vytrženého z kontextu, ale aby se 
tím řešila nějaká větší situace,“ řekl Petr Navrátil, místopředseda 
Regionálního operačního programu Severozápad. 

budOu PENízE NA OPrAVy 
SiLNiC V KArLOVArSKéM KrAji?

Petr Navrátil dále vysvětlil, že půjde o to, aby například komuni-
kace vedla do oblasti, kam lidé chodí do práce, nebo aby dotace 
přispěla k řešení sociálních problémů v určité lokalitě. „To samozřej-
mě bude o dost těžší pro malé obce, které na to nemají kapacitu, 
a bude je to trošičku nutit, aby se sdružovaly, ať už do místních akč-
ních skupin, nebo případně do mikroreginů,“ řekl Navrátil.

Zdroj: Čt

Co je IROP
•  V novém programovém období 2014–2020 se současných 

sedm regionálních operačních programů (ROP) a Integrovaný 
operační program (IOP) sjednotí do jednoho Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP). Je druhým největ-
ším programem v České republice co do objemu spravova-
ných prostředků.

•  Přípravu programu vede Ministerstvo pro místní rozvoj ve spo-
lupráci s mnoha partnerskými subjekty.

•  IROP  by měl být jednodušší než jeho předchůdci.
•  Pro IROP je určeno 4,53 miliardy eur (cca 130 miliardy korun), 

což je zhruba pětina z celé částky pro Českou republiku. Bu-
dou jej moci využívat všechny regiony kromě Prahy.

•  Peníze poputují třeba na zlepšení infrastruktury, výstavbu 
a modernizaci mateřských škol nebo modernizaci veřejné 
správy. 

•  Spolufinancování by mělo být 85 % EFRR (95 % pro CLLD) 
a 15 % bude hradit příjemce svým spolupodílem. Projekty by 
měly být financovány ex-post po jednotlivých etapách. 

Zdroj: mmr

Statutární města píší premiérovi: 
Potřebujeme garantovat 75 miliard 
korun na evropské projekty

Zejména novým programovým obdobím 2014–2020 a aktuál-
ní legislativou se zabývala Komora statutárních měst Svazu měst 
a obcí ČR, která 5. a 6. února 2015 jednala v Plzni. Do západních 
Čech se sjeli primátoři z celé republiky, jejich náměstci a pracov-
níci magistrátů. Shodli se, že je naprosto nezbytné zajistit dosta-
tek peněz z Evropské unie na integrované nástroje evropských 
fondů – integrované územní investice (ITI) i integrované plány roz-
voj území (IPRÚ). Na první města požadují 65 miliard korun, na 
druhé 10 miliard korun.

Zatímco u nástrojů ITI je požadovaná částka stanovena v Doho-
dě o partnerství, kterou Česká republiky uzavřela s Evropskou unií, 
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peníze na IPRÚ nemají v Dohodě žádnou zvláštní alokaci. Počítá 
s nimi až Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD), který však 
některá ministerstva jako řídící orgány pro přípravu výzev na pro-
jekty v novém programovém období EU nepříliš respektují.

„Některá ministerstva nejsou ochotná zpřístupnit operační pro-
gramy, které mají na starosti, městům, jež chtějí využívat integro-
vané nástroje,“ říká předseda Komory statutárních měst, místo-
předseda Svazu měst a obcí a primátor Chomutova Jan Mareš 
a dodává: „Nerespektují tak Národní dokument k územní dimen-
zi, který je bohužel neaktuální, protože se od doby, co ho schváli-
la vláda, změnily cíle operačních programů. Proto jsme se jako Ko-
mora statutárních města obrátili na premiéra Bohuslava Sobotku 
a požádali ho, aby zohlednil integrované nástroje pro čerpání ev-
ropských dotací městy na úrovni vlády.“

Na jednání Komory statutárních měst vystoupil také Martin Zr-
zavecký, primátor hostitelské Plzně. Ve své prezentaci se dotkl pro-
blémů, které trápí západočeskou metropoli. Zmínil se například 
o poplatcích za nakládání s odpadem, upozornil na nejednotnost 
v přístupu ministerstev v oblasti bytové politiky, která blokuje pro-
dej řady městských bytů v obytné zóně Sylván, a zdůraznil nedo-
statečnou výši dotací podporujících tramvajovou a trolejbusovou 
dopravu. „Tramvaje a trolejbusy jsou páteří MHD a představují 
ekologicky i energeticky nejšetrnější druh dopravy, zároveň jsou 
však podfinancovány. Jen v příštích sedmi letech česká a moravská 
města kromě Prahy potřebují investovat 16 miliard korun do infra-
struktury a dalších cca 17 miliard korun k dosažení udržitelného 
stavu vozového parku drážní MHD. V Operačním programu Do-
prava (OPD) je přesto pro infrastrukturu drážní MHD alokováno jen 
4,5 miliard, tj. pouhých 28 % potřebných prostředků,“ podotkl pl-
zeňský primátor Martin Zrzavecký. Zdroj: Smo

Velký zájem obcí o podporu MMR 
z Programu obnovy a rozvoj venkova 

Celkem 1 173 žádostí o dotace bylo zaevidováno Ministerstvem 
pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova pro rok 2015 v požadovaném objemu přes 384 milionů 
korun. Cílem podprogramu je prostřednictvím státní dotace pod-
pořit obnovu a rozvoj venkovských obcí.

„Tento program je účinný nástroj, jehož prostřednictvím může 
MMR pozitivně ovlivňovat území regionů, především jeho venkov-
ských částí. Díky své cílenosti a koncentraci může pomoci jednotlivým 
obcím přispívat k jejich rozvoji,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

Hlavním předpokladem podprogramu je zapojení obyvatel ven-
kova, venkovských spolků a sdružení při obnově obce v souladu 
s místními tradicemi.

Od 1. prosince 2014 do 16. února 2015 mohly obce do 3 tisíc 
obyvatel a svazky obcí podávat žádosti o dotace. Žádosti podané 
do podprogramu mohou být zaměřeny na obnovu a údržbu ven-
kovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravu veřejných pro-
stranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo vy-
budování zařízení pro volnočasové aktivity, prezentaci úspěšných 
projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova a na výměnu 
zkušeností při jejich přípravě.

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova:
Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komu-
nitního života v obci
Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a roz-
voji venkova

Všechny podané a evidované žádosti budou nyní hodnoceny.
Zdroj: mmr
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Program obnovy a rozvoje venkova mmr 2015
Kraj DT1 – Vesnice roku DT2 – Děti a mládež DT3 – Spolupráce 

v regionech
CELKEM

 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)
Jihočeský 5 2 787 876 78 24 807 306 5 532 820 88 28 128 002
Jihomoravský 5 2 800 000 142 46 426 910 9 1 252 510 156 50 479 420
Karlovarský 5 3 893 495 20 5 189 907 1 44 800 26 9 128 202
Vysočina 6 4 100 000 124 40 232 776 1 74 200 131 44 406 976
Královéhradecký 4 2 200 000 38 12 041 171 3 184 975 45 14 426 146
Liberecký 4 2 800 000 35 9 477 520 1 77 000 40 12 354 520
Moravskoslezský 5 3 110 108 71 23 745 036 5 668 500 81 27 523 644
Olomoucký 4 3 600 000 109 36 053 455 18 2 825 907 131 42 479 362
Pardubický 5 2 664 480 65 21 771 427 1 200 000 71 24 635 907
Plzeňský 4 2 800 000 35 10 420 979 4 306 110 43 13 527 089
Středočeský 5 2 800 000 150 44 007 831 3 508 570 158 47 316 401
Ústecký 7 3 324 684 75 24 874 471 2 172 760 84 28 371 915
Zlínský 4 4 000 000 100 35 610 869 14 2 051 515 118 41 662 384
ceLkem 63 40 880 643 1 042 334 659 658 67 8 899 667 1 172 384 439 968
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Na podporu cestovního 
ruchu přišlo 100 žádostí

Ministerstvo pro místní rozvoj zaevidovalo 100 žádostí o dota-
ci z Národního programu podpory cestovního ruchu s celko-
vým požadavkem více než 111 milionů korun. „Oproti minulému 
roku, kdy bylo předloženo 73 žádostí, je vidět stále rostoucí zá-
jem. Nadále tak budu klást velký důraz na cestovní ruch, který je 
jedním z důležitých pilířů ministerstva,“ řekla ministryně pro míst-
ní rozvoj Karla Šlechtová.

V rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace z Národ-
ního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podpro-
gramu cestování dostupné všem, bylo přijato celkem 100 žádos-
tí o dotaci s celkovým nákladem akcí za 229,216 mil. Kč a poža-
davkem dotace ze státního rozpočtu ve výši 111,037 mil. Kč.

V letošním roce byla výzva otevřena i pro obce (vyjma statutárních 
měst), které podaly 49 žádostí. Žádosti byly zaregistrovány a jsou po-
stoupeny externím hodnotitelům k hodnocení. Seznam akcí s navr-
ženou dotací bude znám do konce dubna. Zdroj: mmr

abychom nepolevili a udrželi stávající tempo. Je vidět práce Národ-
ního orgánu pro koordinaci, který počítá se všemi možnostmi,“ 
uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Pesimistický odhad vývoje nedočerpání je 41 miliard korun. V kraj-
ním případě, pokud by například nebyla úspěšně vyřešena problema-
tika okolo procesu EIA a nebyly realizovány velké dopravní stavby, 
mohla by se částka teoreticky vyšplhat až na 85 miliard korun. „Ten-
to odhad 85 miliard může být motivačním faktorem pro nás všech-
ny, včetně vlády, která již v loňském roce dokázala, že z původních 
31 miliard jsme se zvládli dostat na nedočerpání ve výši 9 miliard,“ 
doplnila ministryně Šlechtová.

Rok 2015 je posledním rokem čerpání finančních prostředků 
z programového období 2007–2013. Ministerstvo pro místní roz-
voj vede zesílené řízení rizik včetně individuálních krizových plánů 
a je připraveno poskytnout řídícím orgánům maximální podporu 
pro úspěšné dočerpání evropských prostředků. 

Zdroj: mmr

Únorové jednání s Evropskou komisí 
posunulo ČR ke schválení programů 

Otázky finální podoby operačních programů a proces jejich 
schvalování pro programové období 2014–2020 byly předmětem 
jednání s Evropskou komisí, které řídila náměstkyně ministryně Ol-
ga Letáčková. 

„Podařilo se nám Evropskou komisi přesvědčit o tom, že většina 
programů je připravena ke schválení. Z osmi programů pro nové 
programové období zbývají pouze dva, ve kterých zůstává k doře-
šení několik otázek. U zbylých programů nejsou žádná témata, kte-
rá by mohla blokovat proces schvalování. To považuji za úspěch. 
A především jde vidět práce Národního orgánu pro koordinaci, je-
ho důležitost, spolupráce s resorty a především znalost a kvalita vy-
jednávání s Evropskou komisí, kterou MMR má,“ uvedla ministry-
ně Karla Šlechtová.

V rámci jednání zástupci jednotlivých řídicích orgánů představi-
li Evropské komisi, jejíž delegaci vedl Erich Unterwurzacher, ředitel 
sekce pro střední Evropu, stav přípravy jednotlivých operačních 
programů s důrazem na nedořešené body. Debatovalo se mimo ji-
né o roli finančních nástrojů v novém programovém období. Čes-
ká strana představila systém podpory aglomerací a rozvoj metro-
politních oblastí prostřednictvím nástroje integrované územní in-
vestice (tzv. ITI – integrated territoral investment). Nový nástroj 
umožní financovat aktivity z více než jedné prioritní osy jednoho 
či více operačních programů a realizovat projekty s příznivým do-
padem do širšího zázemí města, tedy území aglomerace. Návrh byl 
ze strany Evropské komise akceptován.

„Ráda bych ocenila vstřícnost kolegů z Evropské komise k řeše-
ným tématům a posun, k němuž v procesu jednání a vyjasňování 
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Seznam předložených žádostí za rok 2015
„Programy podpory bydlení“
Kód Název podprogramu Počet 

žádostí
Žádáno celkem 

117D512 Podpora regenerace 
panelových sídlišť 

64 236 076 651

117D513 Podpora výstavby technic-
ké infrastruktury 

32 19 412 963

117D515 Podpora oprav domovních 
olověných rozvodů 

35 8 612 954 

Celkem  131 264 102 568

MMR zaevidovalo v podpoře 
bydlení přes 130 žádostí 
za více než 260 milionů korun

Do programu Podpora bydlení pro rok 2015 se letos přihlásilo 
131 žádostí o celkovém objemu požadovaných finančních pro-
středků 264, 1 mil. Kč. V rámci výzvy bylo možno žádat podporu 
na regeneraci veřejných ploch panelových sídlišť, výstavbu technic-
ké infrastruktury pro následnou bytovou výstavbu a výměnu do-
movních olověných rozvodů. Výzva k předkládání žádostí o výstav-
bu Komunitních domů seniorů, zkráceně Kodus, kterou ministryně 
Karla Šlechtová doplnila program Podpora bydlení, je očekávána na 
konci března 2015.  Zdroj: mmr

Vláda schválila analýzu 
čerpání evropských fondů

Vláda na jednání 23. února projednala Analýzu čerpání evrop-
ských fondů a krizové plány 2015 pro programové období 2007–
2013, kterou představila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlech-
tová. Pravidelný materiál kromě kvalifikovaného odhadu o výši ne-
dočerpání v letošním roce navrhuje konkrétní kroky, jak maximálně 
efektivně využít zbývajících evropských prostředků pro rozvoj ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj je Národním orgánem pro koor-
dinaci čerpání z evropských fondů. Má povinnost analyzovat tuto 
činnost v jednotlivých resortech a upozorňovat na všechna rizika, 
která jsou s ní spojena. Podle těchto údajů hrozí České republice, 
že v roce 2015 nevyčerpá částku mezi 18 až 23 miliardami korun.

„Na základě zkušeností z dosavadního vývoje s čerpáním evrop-
ských fondů však musíme pracovat i s horšími scénáři, abychom 
byli připraveni včas jim čelit. Klíčové jsou pro nás krizové plány, 
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argumentů dochází. Byť nejsou všechny detaily pro schválení všech 
operačních programů České republiky vyřešeny, bez intenzivní prá-
ce na obou stranách bychom v procesu postupovali jen těžko. Zby-
lá témata již nejsou blokační pro proces schvalování,“ doplnila ná-
městkyně Olga Letáčková.

Evropská komise se přislíbila vyjádřit do konce února k mecha-
nismu schvalování programů ve vazbě na změnu víceletého finanč-
ního rámce EU a s tím souvisejících změn. První výzvy z nového 
programového období 2014–2020 budou vyhlášeny na jaře 2015. 
Harmonogram plánovaných výzev jednotlivých operačních progra-
mů zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj již v lednu na strán-
kách www.dotaceEU.cz. Zdroj: mmr

Sněmovna schválila letošní 
dotační programy v zemědělství, 
nová je podpora památek

Sněmovna schválila letošní dotační programy v zemědělství. Má 
na ně jít 1,57 miliardy korun, což je o 40 milionů víc než loni. Je 
mezi nimi i nový program Udržování a obnova kulturního dě-
dictví venkova. Vyčleněno je na něj 50 milionů korun. Jeho úče-
lem je podle ministerstva zemědělství údržba a obnova kulturních 
prvků venkovské krajiny, které neslouží osobnímu užívání ani ne-
jsou předmětem podnikání. Má to zvýšit atraktivitu venkova pro 
turisty a přispět k jeho oživení.

Z celkové částky 1,57 miliardy korun je 230 milionů určeno na 
investice a 1,34 miliardy na neinvestiční dotace. Národní dotační 
programy představují jen malou část celkových agrárních podpor. 
V průběhu roku, k němuž se vztahují, v posledních letech zpravi-
dla proti původnímu návrhu ještě rostou.

Největší část peněz, 600,5 milionu korun, směřuje do nákazo-
vého fondu. Podporují se z něj vybrané činnosti zaměřené na ozdra-
vení chovů hospodářských zvířat. Sněmovní zemědělský výbor do-
poručil ministru zemědělství, aby v případě nedostatku peněz v ná-
kazovém fondu do něj přednostně přidal 300 milionů korun.

Na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků je určeno 70 mi-
lionů korun. Jde o kompenzace rybářům za to, že rybníky plní tře-
ba vodohospodářské a další funkce, což může omezit jejich pro-
dukci ryb. Zemědělský výbor doporučil i u tohoto programu navý-
šit v případě nedostatku peněz jejich objem až o 15 milionů korun.

Na podporu včelařů je vyčleněno 80 milionů korun. Na podpo-
ru evropské integrace nevládních organizací je určeno 14 milionů 
korun. Mají sloužit ke zlepšení odborné úrovně jejich činností.

Výbor ministrovi také doporučil, aby hledal technické a admi-
nistrativní možnosti k podpoře Českého rybářského svazu a Mo-
ravského rybářského svazu v celkovém objemu 15 milionů korun. 
Mají sloužit k sanaci škod způsobených vybranými chráněnými ži-
vočichy. Zdroj: mZe

Vláda schválila rozpočet 
zemědělského fondu na 2015 

Vláda v únoru schválila rozpočet Státního zemědělského inter-
venčního fondu (SZIF). Návrh podobně jako pro letošní rok počí-
tá s celkovou částkou 40,3 miliardy korun. Z toho má 34,3 mili-
ardy pocházet z Evropské unie a šest miliard ze státního rozpoč-
tu. Fond zajišťuje především vyplácení agrárních dotací. Z jeho 
rozpočtu se například podporuje také značka Klasa a akce mlé-
ko do škol.

Nejvíce se na výplatách v příštím roce mají podílet přímé plat-
by zemědělcům. Vyčleněno na ně bude 23,6 miliardy korun unij-
ních prostředků. Na přechodnou vnitrostátní podporu je určeno 
880 milionů Kč ze státního rozpočtu. Na Program rozvoje venko-
va je připraveno 13,6 miliardy korun z toho 10,2 miliardy korun 
z EU a 3,4 miliardy z národních zdrojů, upřesnila dnes mluvčí fon-
du Vladimíra Nováková. 

Podle informací zveřejněných v březnu mělo letos z celkové 
částky 40,4 miliardy korun být 38 miliard použito na Společnou ze-
mědělskou politiku. Na marketingovou činnost mělo jít 250 milio-
nů. Na správní výdaje fondu bylo určeno 1,8 miliardy korun. Ze-
jména o výdajích na marketing se vedla při projednávání rozpočtu 
podstatná část debaty. 

SZIF spravuje a kontroluje opatření z Evropského zemědělské-
ho záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Zároveň 
kontroluje, zda jednotliví zemědělci pobírají dotace oprávněně. 
Spravuje také národní značku kvalitních potravin Klasa a značku 
Regionální potravina. Návrh rozpočtu nyní poputuje k projedná-
ní do sněmovního zemědělského výboru a následně jej posoudí 
Sněmovna. Zdroj: mZe

12 milionů MŽP jde na podporu 
biodiverzity, životního prostředí 
měst a obcí i environmentální osvěty

MŽP vyhodnotilo výsledky každoročního programu na podpo-
ru činnosti ve prospěch životního prostředí nestátních neziskových 
organizací. Výsledky Programu na podporu projektů nestátních 
neziskových organizací pro rok 2015 jsou již vyvěšeny na webo-
vých stránkách MŽP.

„74 nejlépe hodnocených projektů z došlých 200 žádostí vy-
brala v souladu se státní dotační politikou vůči nestátním nezis-
kovým organizacím pro rok 2015 porota expertů z MŽP, MMR, 
MZe i MŠMT, zástupců krajských úřadů a rezortních organizací 
MŽP. Díky tomuto pro MŽP tradičnímu dotačnímu titulu budeme 
letos moci 12 miliony korun podpořit například projekty pro kon-
takt předškolních a školních dětí se živou přírodou, předcházení 
plýtvání potravinami, obnovu neudržovaných mokřadů nebo in-
formovanost o třídění odpadů,“ informuje ředitel odboru finanč-
ních a dobrovolných nástrojů Tomáš Kažmierski.

Aktivity vítězných projektů nestátních neziskových organiza-
cí jsou zaměřeny na ochranu přírody a biologické rozmanitosti 
(9 projektů), životní prostředí obcí a měst (23 projektů) a infor-
movanost o životním prostředí (42 projektů). Oblast výchovy 
a informovanosti bude letos finančně zvlášť posílena, nezisko-
vé organizace do ní poslaly nejvíce svých kvalitních materiálů, 
navíc je třeba zvyšovat povědomí o environmentálních problé-
mech dneška, jakými je nakládání s odpady nebo plýtvání po-
travinami.

Každý podpořený projekt musí být vždy kofinancován nejméně 
30 % z jiných zdrojů, než z ministerského rozpočtu. Maximální vý-
še podpory jednotlivým projektům ze strany MŽP je přitom 200 ti-
síc korun. Zdroj: mŽP
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Výzva pro příjem žádostí 
do Programu péče o krajinu

Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody 
a krajiny vyhlašují výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o kra-
jinu, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a kra-
jinného prostředí a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrože-
né a handicapované živočichy. 

Program slouží k udržení a zlepšování dochovaných přírodních 
i kulturních hodnot krajiny. Jeho prostřednictvím je zajišťován nejen 
drobný management a další drobná neinvestiční jednoletá opatře-
ní, ale také je významným nástrojem pro péči o zraněné a handica-
pované živočichy za účelem jejich návratu do přírody a pro péči o tr-
valé handicapy. Žádosti je možné podávat do 20. března 2015.

Zdroj: mŽP

Priorita představuje nový
administrační systém pro OPŽP
i nové výzvy v programu

Nové vydání zpravodaje OPŽP Priorita přináší znění aktuálních 
výzev, v nichž je možné zažádat o zřejmě vůbec poslední peníze ze 
stávajícího Operačního programu Životní prostředí. Dotace se na-
bízejí na projekty zaměřené na třídění biologicky rozložitelných ko-

munálních odpadů a kovů, což by mě-
lo být přínosem zejména pro ty obce, 
které s ním prozatím nezačaly, dále 
pak na zateplení veřejných budov, ale 
i na environmentální vzdělávání, osvě-
tu a také na budování pěkných zahrad 
u mateřských školek. V obou výzvách 
se rozdají necelé dvě miliardy korun. 

Dalším důležitým textem je rozho-
vor s první náměstkyní ministryně pro 
místní rozvoj Olgou Letáčkovou, která 
v něm představuje nový počítačový 
systém, s nímž budou v programovém 
období 2014 až 2020 pracovat všichni žadatelé a příjemci podpo-
ry z evropských fondů.

Jinou novinkou, která stojí za pozornost, je nová role Agentury 
ochrany přírody a krajiny České republiky, která v nadcházejícím pro-
gramovém období dostala na starost prioritní osu 4, zaměřenou na 
ochranu a péči o přírodu a krajinu. Bude to agentura, která bude 
přijímat žádosti o podporu, a bude to opět agentura, která je bude 
vyhodnocovat. Stále to však bude Státní fond životního prostředí 
ČR, který bude dotace z Operačního programu Životní prostředí 
2014 až 2020 projektům v rámci této oblasti podpory vyplácet.

Priorita dále obsahuje praktický text, v němž pracovníci Odbo-
ru veřejnosprávních kontrol Státního fondu životního prostředí ČR 
upozorňují na nejčastější chyby v účtování projektů podpořených 
z Operačního programu Životní prostředí. Zdroj: mŽP
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ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje 
venkova 
 
Státní zemědělský intervenční fond dne 16.2.2015 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 939 Žádostí o 
dotaci v rámci podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků. Dále bylo doporučeno celkem 176 žádostí jako náhradníci.  
 
Souhrnný přehled Žádostí o dotaci na podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků ve 22. kole PRV 
 

I.1.1.1 
RO SZIF    

PHA ČB ÚL HK BR OL OP Celkem  PHA - Praha 

Zaregistrovaných Žádostí 282 645 186 390 654 276 231 2664  ČB - České Budějovice 
Doporučených Žádostí 77 291 80 134 215 73 69 939  ÚL - Ústí nad Labem 
Počet bodů pro doporučení 68  HK - Hradec Králové 
Doporučených náhradníků 22 28 5 36 40 23 22 176  BR - Brno  
Počet bodů pro náhradníka 67  OL - Olomouc 
Nedoporučených 183 326 101 220 399 180 140 1549  OP - Opava 

 
 
V následujících tabulkách uvádíme specifikace doporučených Žádostí, náhradníků a nedoporučených Žádostí. Žádosti jsou řazeny dle bodového 
hodnocení, Žádosti se stejným bodovým hodnocením jsou řazeny dle požadované výše dotace. 
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V Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 bude administrační systém Bene-fill na-
hrazen novým systémem MS2014+. Nový systém, který vyvinulo Ministerstvo pro místní rozvoj, 
má být propojen s důležitými rejstříky a databázemi. Žadatelům i příjemcům podpory nejen 
z OPŽP má tak výrazně usnadnit administraci jejich projektů. Více v rozhovoru s náměstkyní 
ministryně pro místní rozvoj Olgou Letáčkovou.  strana 12

Aktuální výzvy OPŽP nabízejí poslední možnost čerpat dotace v programovém období 2007–2013.

Odpady a zateplení
V rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2007–2013 byla 
vyhlášena LXIV. výzva, která je 
zaměřena na projekty, jež mají 
pomoci rozvíjet třídění odpadů, 
ale umožňuje i získat podporu 
na energetické úspory budov. 
Výzva je s ohledem na ukončení 
programu v roce 2015 zacílena 
na projekty s krátkou dobou 
realizace. str. 2–3

Osvěta a zahrady
100 milionů korun rozdělí 
do konce letošního roku  
Operační program Životní 
prostředí 2007–2013 na projekty 
zaměřené na prioritní osu 7 –  
Dotace pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu. 
Aktuální výzva je zaměřena jak 
na podporu environmentální-
ho vzdělávání, tak na obnovu 
zahrad mateřských škol, jež mají 
v dětech vytvářet kladný vztah 
k přírodě. Podporu mohou získat 
i lesní školky. str. 2–3 

Nová role AOPK ČR
V Operačním programu Životní 
prostředí 2014–2020 výrazně 
posílila role Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky. 
Agentura se stala zprostředkujícím 
subjektem pro prioritní osu 4 –  
Ochrana a péče o přírodu a kraji-
nu. V rámci této osy tak projekty 
podpořené z nového OPŽP 
nebude SFŽP ČR administrovat 
v plném rozsahu, ale většinu čin-
ností bude zajišťovat AOPK ČR.  
str. 8

Jak účtovat OPŽP 
Odbor veřejnosprávních kontrol 
Státního fondu životního prostře-
dí ČR připravil podrobný text, 
ve kterém vysvětluje a popisuje 
požadavky na příjemce dotací  
z Operačního programu Životní 
prostředí v oblasti účetnictví. Je 
chybné, když účetnictví projek-
tu není odděleno od ostatního 
účetnictví účetní jednotky a účty 
vztahující se k projektu nejsou 
označeny jednotným analytickým 
znakem. str. 18

Podpora z Operačního programu 
Životní prostředí umožňuje 
obcím a městům snížit vstupní 
náklady na zavedení třídění 
kovů a biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů. STR. 21
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Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 22. kola příjmu žádostí v rámci 
projektových opatření Programu rozvoje venkova (26. 1. – 9. 2. 2015) podle 
jednotlivých opatření  
 
 

        
Označení 
opatření 

(podopatření) 
Název opatření (záměru) 

Počet 
podaných 

žádostí 
Dotace 

I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 2 664 1 913 383 276 Kč 
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 2 664 1 913 383 276 Kč 

I.1.2.1 Lesnická technika 119 57 251 618 Kč 
I.1.2 Investice do lesů 119 57 251 618 Kč 

I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 228 246 067 641 Kč 
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 228 246 067 641 Kč 

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 24 83 487 980 Kč 

Celkem 3 035 2 300 190 515 Kč  

 
Pozn.: Žádosti v rámci opatření IV.2.1 byly registrovány v termínu 12. 1. - 16. 1. 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Viktor Simon, MBA 
vedoucí Oddělení obecné metodiky 
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