
) Aktuálně

Poslanci nakonec jednohlasně 
schválili zvýšení rozpočtového 
určení daní pro obce a města
Poslanecká sněmovna schválila 9. června 2017 ve třetím 

čtení návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zá-
kona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
určení daní podle pozměňovacího návrhu rozpočtového 
výboru včetně posílení podílu škol. Podíl obcí na DPH se 
zvýší z 21,4 % na 23,58 %. Jedná se o 8,5 miliard Kč navíc do 
rozpočtu obcí a měst na jejich rozvoj od roku 2018, tj. cca 
800 Kč na obyvatele.

 Více informací na str. 2

) Regiony

LEADERFEST 2017 v Hlinsku
aneb Venkov tradičně i nově
Hlinsko se stalo na dva dny místem pro setkání zástupců 

místních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracu-
jících metodou LEADER. Místní akční skupiny z České repub-
liky, Polska, Slovenska, Gruzie, Rakouska a dalších zemí se 
v diskuzích vrátily k podstatě metody LEADER. Setkání slou-
žilo k výměně zkušeností, přátelským setkáním aktérů ven-
kova, navázání spolupráce a představení příkladů dobré 
praxe ve venkovském prostoru.

 Více informací na str. 14

) témA

Zpoždění operačních programů
aneb úřady proti místnímu rozvoji
V roce 2017 se jen pozvolna rozjely výzvy pro žadatele 

v několika málo místních akčních skupinách. Nacházíme se 
ve čtvrtém roce programového období EU 2014-2020 a řídí-
cí orgány nebyly schopny vyhodnotit ani polovinu jejich 
předložených strategií. Začátkem roku 2018 nastane tzv. 
milník, kdy se mají hodnotit, ale některé regiony ještě nevy-
daly a nejspíš ještě nerozdělí ani korunu. MAS chtěly své řá-
dově několika desítek milionové alokace, ale ministerstva 
pro ně připravily systém jako by měly rozdělovat miliardy. 
Místo přímočarosti a jednoduchosti se vytvořil složitý sys-
tém, který pohlcuje sám sebe.

 Více informací na str. 15LEADERFEST 2017. Letošní oslava venkova LEADERFEST se uskutečnila na přelomu května a června v Hlinsku v Pardubickém kraji. Na 
snímku jsou účastníci jedné z exkurzí ve skanzenu na Veselém Kopci v obci Vysočina. Foto: TSu
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Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 9. června 2017 
ve třetím čtení návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém ur-
čení daní, ve znění pozdějších předpisů podle pozměňovacího ná-
vrhu rozpočtového výboru včetně posílení podílu škol podle návr-
hu poslance Vilímce (ODS) a přechodných opatření podle pozmě-
ňovacího návrhu poslance Babiše (ANO).

Podíl obcí na DPH se zvýší z 21,4 % na 23,58 %. Jedná se o 8,5 mi-
liard Kč navíc do rozpočtu obcí a měst na jejich rozvoj od roku 2018, 
tj. cca 800 Kč na obyvatele.
)  Podrobné informace zde: 

Novela zákona o RUD schválena 96 poslanci z 96 přítomných

Co přinese zvýšení?
Devět miliard korun navíc na veřejné investice, služby občanům, 

i kofinancování eurofondů je výsledkem změny zákona o rozpoč-
tovém určení daní, kterou schválili poslanci.

Obcím se navrací podíl na příjmech z DPH, které jim byly upře-
ny zavedením již zrušeného 2. pilíře důchodové reformy. Nyní je na 
řadě Senát. Zpravodajkou tohoto nejdůležitějšího zákona roku, 
z hlediska obcí a měst, byla poslankyně Věra Kovářová, která záro-
veň působí v předsednictvu Sdružení místních samospráv. Stojí za 
ním více než 20 měsíců práce i aktivit jednotlivých starostů, kteří 
komunikovali s poslanci i s ministerstvem financí.

„Velmi oceňuji, že několik krajů vyslyšelo náš apel a výzvu ke 
spolupráci. Pokud totiž dostaly v roce 2015 při poslední noveliza-
ci zákona přidáno na výnosu z DPH právě kraje, je logické, aby se 
následně zastaly obcí a  měst a  podaly zákonodárnou iniciativu. 
Učinily tak dva – Liberecký a Pardubický, za což jim patří velké po-
děkování,“ uvedl předseda Sdružení místních samospráv Stanislav 
Polčák.

Návrh kraje, vláda byla proti
Předseda Sdružení místních samospráv dále doplňuje, že cestu 

ke schválení provázela také velmi dlouhá a  náročná jednání. „Je 
s podivem, že pracovní skupina při ministerstvu financí, kterou ří-
dil po dobu několika let přímo ministr financí, neměla žádný kon-
krétní výstup.“ K dotažení návrhu, nad kterým panovala shoda, to-
tiž nakonec došlo právě díky iniciativě krajů a mnoha poslanců na-
příč politickým spektrem.

Aktuálně schválený návrh mířící k  projednání na půdě Senátu 
znamená navýšení podílu obcí z vybrané DPH z 21,4% celostátního 
výnosu na 23,58%, což činí oněch zhruba 9 miliard korun. A jak s pe-
nězi obce naloží? Předseda Polčák odhaduje, že nově dojde k pokry-
tí spolufinancování evropských projektů či ke zvyšování kvality ži-
vota občanů. Typickým příkladem investic, na které nyní schází pe-
níze, jsou například místní komunikace, mnohdy v havarijním stavu.

Klíčovou roli nyní sehraje Senát. Sdružení místních samospráv 
horní komoru vyzývá, aby schválený návrh důkladně projednala. Je 
zřejmé, že návrh je skutečně výhodný a důležitý pro všechny obce 
a města v ČR. Vrácení s pozměňovacími návrhy je s ohledem na blí-
žící se volby obrovské riziko.
) Zdroj:  https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1357-obecni-roz-

pocty-posili-poslanci-schvalili-novelu-rud
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Pozměňovací návrhy 
– zvýšení váhy kritéria škol

Ve srovnání s původním návrhem se v rámci 3. čtení rozhodovalo 
o dvou pozměňovacích návrzích, které byly k této novely předloženy. 
Oba dva návrhy, kromě navýšení podílu obcí na DPH, předpokládají 
i zvýšení váhy kritéria počtu dětí a žáků ve školách zřizovaných obce-
mi na 9 %, respektive na 11 %. Co by toto navýšení znamenalo v praxi?

Navýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % podle návrhu za-
stupitelstva Libereckého kraje přinese obcím navíc cca 8,6 mld. Kč. Po-
lepšit by si tak měla každá obec v České republice. Ovšem, díky zvlášt-
ním koeficientům pro čtyři největší města (Praha, Brno, Ostrava a Pl-
zeň), navýšení nebude rovnoměrné. Ve skutečnosti, při zachování 

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1357-obecni-rozpocty-posili-poslanci-schvalili-novelu-rud
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1357-obecni-rozpocty-posili-poslanci-schvalili-novelu-rud
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současné metodiky rozdělení výno-
sů pro jednotlivé obce, bude mezi 
obce bez čtyř největších měst roz-
děleno pouze 5,2 mld. Kč. Zbytek, 
tedy cca 3,4 mld. Kč (40%) připadne 
Praze, Brnu, Ostravě a Plzni.

Na tuto situaci reagovaly po-
změňovací návrhy poslance Vilím-
ce a poslance Babiše. Oba dva ná-
vrhy zvyšují váhu kritéria počtu 
dětí a žáků ve školách zřizovaných 
obcemi, a tím zároveň snižují podíl 
4  největších měst na navýšeném 
podílu obcí na DPH.

Pozměňovací návrh 
poslance Vilímce

Předpokládal s  růstem podílu 
obcí na DPH i zvýšení váhy kritéria 
počtu dětí a  žáků z  7 % na 9 %, 
a  zároveň snížení váhy kritéria 
postupných přechodů z  80 % na 
78 %. V takovém případě připadne 
4 největším městům „jen“ 2,4 mld. Kč 
(28,2%) a zbytek si rozdělí zbývají-
cích 6 254 obcí v České republice. 
Ve srovnání s výše uvedenou situ-
ací to znamená 1 mld. Kč navíc pro 
obce bez 4 největších měst.

Např. pro obce, které mají do 
500 obyvatel, by tato změna při-
nesla o cca 500 korun na obyvate-
le více, než při zachování současného stavu RUD. Ostatní municipa-
lity by mohly počítat až s cca 700–800 Kč na obyvatele navíc od ro-
ku 2018.

Pozměňovací návrh poslance Babiše 
/nakOneC byl stažen/ 

S růstem podílu obcí na DPH pak váhu kritéria počtu dětí a žá-
ků zvyšuje až na 11%, a zároveň snižuje váhu kritéria postupných 
přechodů z 80% na 76%. V případě této varianty by dostaly 4 nej-
větší města 1,4 mld. Kč, tedy 16,5% z předpokládaného navýšení 

příjmů obcí o 8,6 mld. Kč. Pro ostatní obce tak zůstane 7,2 mld. Kč, 
což je o 2 mld. více, než ve variantě, která počítá pouze s navýšením 
podílu obcí na DPH.

Pozměňovací návrhy tak ve srovnání s jinými případy projed-
návaných zákonů znamenají výrazně pozitivní dopad do rozpoč-
tu obce. Je však korektní říci, že návrh poslance Andreje Babiše 
není tak výhodný pro nejmenší obce (do 500 obyvatel), které ob-
vykle nezřizují školská zařízení. Jejich příjmy by se zvýšily ve srov-
nání s variantou z pera poslance Vilímce o cca 300–400 Kč na oby-
vatele, u  ostatních obcí tato částka dosahuje průměrně kolem 
850–1 000 Kč na obyvatele navíc.

) Dokument

Sněmovní tisk 791 
Novela zákona o rozpočtovém určení daní

Stav projednávání ke dni: 18. června 2017

Předkladatel
Zastupitelstvo Libereckého kraje předložilo sněmovně návrh 

zákona 22. 4. 2016. Zástupce navrhovatele: Půta M., Farský J.

Poslanecká sněmovna
Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 791/0 dne 22. 4. 2016. 

Vláda
Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 4. 2016. Vláda za-

slala stanovisko 20. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslan-
cům 20. 5. 2016 jako tisk 791/1 (nesouhlas).

LEGISLATIVNÍ PROCES 
V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH ZÁKONA JE SCHVÁLEN POSLANECKOU SNĚMOVNOU A POSTOUPEN DO SENÁTU

KRAJSKÁ  
ZASTUPITELSTVAVLÁDA POSLANEC SKUPINA

POSLANCŮSENÁT

DOPORUČÍ SCHVÁLIT I DOPORUČÍ ZAMÍTNOUT I DOPORUČÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

GARANČNÍ VÝBOR PROJEDNÁ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A NAVRHNE POSTUP HLASOVÁNÍ

DOPORUČÍ ZAŘAZENÍ NA SCHŮZI I URČÍ ZPRAVODAJE PRO 1. ČTENÍ I DOPORUČÍ VÝBOR, KTERÝ SE NÁVRHEM BUDE ZABÝVAT

SCHVÁLÍ

PŘIKAZUJE K PROJEDNÁNÍ

POSTOUPÍ

NAVRHUJÍ

HLASOVÁNÍ O NÁVRHU JAKO CELKU

HLASOVÁNÍ O POZMĚŇOVACÍCH A JINÝCH NÁVRZÍCH
3. ČTENÍ

OBECNÁ ROZPRAVA1. ČTENÍ

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

K NEVLÁDNÍM NÁVRHŮM ZÁKONŮ
SE VLÁDA VYJADŘUJE DO 30 DNŮ PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

PODROBNÁ ROZPRAVA

OBECNÁ ROZPRAVA
2. ČTENÍ VRÁTÍ VÝBORU  

K DALŠÍMU PROJEDNÁNÍVRÁTÍ DO 2. ČTENÍ

GARANČNÍ VÝBOR
VRÁTÍ VÝBORU  

K DALŠÍMU PROJEDNÁNÍ

Ve všech případech platí, že by si polepší všechny obce. Ačkoliv 
může být některá varianta více či méně spravedlivější než druhá, je 
schválení novely zákona RUD důležitý krok v boji za zvýšení neúče-
lových příjmů obcí a napravení nespravedlivého stavu, který v této 
oblasti již několik let přetrvává. 

Kritérium „Počet dětí MŠ a žáků ZŠ“ navštěvujících 
školu zřizovanou obcí:

Váha tohoto kritéria byla nastavena na 7%, což v roce 2016 
představovalo objem cca 10,62 mld. Kč (8,8 tis. Kč na žáka). Na-
výšením váhy na 11% by došlo k navýšení objemu prostředků 
na žáka v rámci rozpočtového určení daní o 7,67 mld. Kč. To 
představuje navýšení o 6,36 tis. Kč na 1 žáka na výsledných 
16,14 tis. Kč na 1 žáka pro rok 2018. Uvedená čísla vychází z da-
ňové predikce na rok 2018 a ve výsledku se mohou lišit dle ak-
tuálního inkasa daní v daném roce.

Aby bylo možné zvýšit váhu kritéria „počet dětí MŠ a žáků 
ZŠ“ ze současných 7% na navrhovaných 11%, je zároveň nut-
né o toto navýšení snížit váhu jiného kritéria tak, aby součet 
vah všech kritérií činil 100%. Jako nejvhodnější bylo zvoleno 
kritérium postupných přechodů, kdy dochází ke snížení ze 
současných 80% na 76%, tj. o stejný počet procentních bodů 
o jaký bylo navýšeno kritérium „počet dětí MŠ a žáků ZŠ“.

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=791
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=791&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=791&ct1=1
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Poslanecká sněmovna
O  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 

25. 5. 2016 (usnesení č. 283). 
Určil zpravodaje: Ing. Věra Kovářová a navrhl Rozpočtový 
výbor jako garanční. 

1  1. Čtení proběhlo 1. 3. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona přiká-
zán k projednání výborům 
(usnesení č. 1582).

V  – Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 
10. 3. 2017 usnesení doručené 
poslancům jako tisk 791/2 (přerušuje projednávání).

    – Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 
20. 4. 2017 usnesení doručené 
poslancům jako tisk 791/3 (pozměňovací návrhy).

  – Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal 
návrh zákona a vydal 21. 4. 2017 usnesení  
doručené poslancům jako tisk 791/4 (doporučuje schválit).

2  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2017 
na 57. schůzi. 
Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. 
schůzi.  
Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 791/5, 
který byl rozeslán 24. 5. 2017 v 10:32. 

R  Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které 
bylo 7. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 791/6 
(stanovisko).

3  3. Čtení proběhlo 9. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schvá-
len (usnesení č. 1711). 

 
)   Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
 Rozpočtový výbor č. 57 (7. a 14. června 2017)

Písemné pozměňovací návrhy

Číslo Předkladatel Dokument Datum
6430 Andrej Babiš 11891-17009.docx	(22 KB) 23. 5. 2017 v 09:01:40

6446 Jaroslav Klaška 11907-17024.docx	(23 KB) 23. 5. 2017 v 18:40:58
6447 Jaroslav Klaška 11908-17025.docx	(21 KB) 23. 5. 2017 v 18:41:28

Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=791
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Ještě do konce tohoto volebního období by zákonodárci měli 
posílit obecní rozpočty. Tak, aby samosprávy mohly poskytovat 
kvalitní a dostupné služby veřejnosti a investovat do rozvoje úze-
mí. Shodli se na tom starostové a primátoři na XV. sněmu Svazu 
měst a obcí ČR v Plzni. Schválili usnesení o jednoznačné podpoře 
návrhu Libereckého kraje na změnu rozpočtového určení daní 
(RUD). Kromě RUD se schválený dokument o čtyřech bodech týká 
také Ústavy, registru smluv a systému kontrol.

„Myslím, že většina z nás se snaží spravovat obec jako rodinu. Ně-
kde jsou vztahy ideálnější, někde méně. Ale dobrá rodina se snaží fun-
govat a žít společně. Plánovat, diskutovat a spolurozhodovat,“ řekl 
předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl: „Na XV. 
sněmu jsme si vytyčili priority na následující dva roky a stanovili úkoly 
na nejbližší období. Mezi ně patří právě jednoznačná podpora změny 
rozpočtového určení daní a požadavek na změnu Ústavy tak, aby ga-
rantovala, že pokud samosprávám přibudou úkoly, měl by na to stát 
dát také peníze. Aby služby na radnicích poskytoval kvalifikovaný 
a ochotný personál a mohly se stavět budovy, které lidé skutečně po-
třebují a chtějí. Jako jsou třeba domovy důchodců, školy, školky, kultur-
ní či volnočasová centra nejen pro maminky na mateřské dovolené.“

Starostové a primátoři se na sněmu také usnesli, že je nutné 
změnit legislativu, která upravuje registr smluv a svobodný přístup 
k informacím. Současná pravidla zvyšují administrativní zátěž a sa-
mosprávám tak ubírají čas, který by mohly věnovat občanům. Práv-
ní předpisy jsou navíc nejasné, což vede k velké nejistotě pracovní-
ků, kteří se mají podle nich chovat. 

„Často se setkáváme s  tím, že si starostové stěžují na obrovské 
množství nových nebo neustále se měnících právních předpisů. Jen lo-
ni jsme jich připomínkovali víc než tři stovky. A přesto, že na základě 
zkušeností z praxe poukazujeme na nedostatky, kreativita zákonodár-
ců bývá místy překvapivá a vede k přijetí zákonů, podle kterých se ne-
dá rozumně pracovat,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Pavel 
Drahovzal a dodává: „Mnohdy to vede až k tomu, že si lidé v čele zejmé-
na malých obcí kladou otázku, zda mají takovou práci, která připomí-
ná nekonečný boj s paragrafy, vůbec zapotřebí. A hledají pomocnou 
ruku, která jim život usnadní. Tou je právě náš Svaz, který v současné 
době čítá 2 686 členských obcí, tedy 8 milionů 400 tisíc obyvatel.“

Poslední čtvrtý bod pátečního usnesení XV. sněmu Svazu měst 
a obcí se týká kontrol. Samosprávy požadují, aby se kontrolní systém 
zkonsolidoval. Tedy odstranily jeho duplicity často dokonce multipli-

Obecní rozpočty je třeba posílit, shodli se starostové
a primátoři na XV. sněmu Svazu měst a obcí v Plzni

city. Zásadně také odmítají rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrol-
ního úřadu, které je nesystémové a v praxi by šlo jen o další kontro-
lu navíc, bez toho aniž by se v těch stávajících udělal pořádek. Měs-
ta a obce také odmítají, aby stát kontroloval účelnost a hospodárnost 
toho, jak nakládají s veřejnými prostředky. Bez znalosti území totiž 
těžko úředníci z centrály posoudí, zda tu kterou věc samosprávy pro 
svůj rozvoj potřebují a kolik by měla stát.  SMO ČR

Usnesení XV. sněmu Svazu měst a obcí ČR

Rozpočtové určení daní
Svaz jednoznačně podporuje návrh novely zákona o rozpočto-
vém určení daní Libereckého kraje a vyzývá zákonodárce k její-
mu přijetí do konce tohoto volebního období.

Ústava
Ústava České republiky musí územním samosprávným celkům 
zaručit adekvátní financování úkolů, jež na ní stát přenesl.

Registr smluv
Svaz požaduje zásadní revizi právních předpisů upravujících 
svobodný přístup k  informacím, zejména zákona o registru 
smluv a zákona č. 106/1999 Sb., jejímž cílem bude na jedné stra-
ně zachování možnosti kontroly činnosti veřejné správy a naklá-
dání s veřejnými prostředky, na straně druhé pak odstranění

•	 nadbytečné	administrativní	zátěže,
•	 právní	a	ekonomické	nejistoty	povinných	subjektů,
•	 hrozeb	pro	jejich	hospodaření,

přičemž musí být zohledněny všechny existující mechanismy 
kontrol územní samosprávy a jí podřízených subjektů.

Systém kontrol
Svaz požaduje, aby byl zkonsolidován systém kontroly územní 
samosprávy tak, aby byla zajištěna efektivní a administrativně 
co nejméně náročná kontrola její činnosti. Svaz zásadně odmítá 
dosavadní nesystémové návrhy na rozšiřování kontrolní působ-
nosti Nejvyššího kontrolního úřadu.
Svaz zásadně odmítá, aby byl výkon samosprávy podroben kon-
trole státu z hlediska účelnosti a hospodárnosti. To se týká i sub-
jektů zřízených či založených územními samosprávnými celky.

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&v=ORGV&ct=283
http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6214&o=7
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3400&o=7
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3400&o=7
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&v=US&ct=1582
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3400&o=7
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=791&ct1=2
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3400&o=7
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=791&ct1=3
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4400&o=7
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=791&ct1=4
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=791&ct1=5
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3400&o=7
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=791&ct1=6
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&v=US&ct=1711
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=109912
http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6150
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134064
http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6210
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134094
http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6210
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134096
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=791
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Hlavním tématem květnové schůze Spolku pro obnovu venkova v Senátu byla debata o zeměděl-
ství na venkově. Předseda Asociace soukromých zemědělců Josef Stehlík prezentoval nové desatero 
ASZ ČR  na téma český venkov a sedláci.

Stehlík sdělil, že ASZ svolala debatu s členy Rady ASZ ČR a zástupci politických stran a MZe. „Zajímá 
nás, jak se staví ke konkrétním bodům, které jsme do desatera vtělili. To je pro nás rozhodující,“ uvedl.

„Nevymezujeme se pouze k zemědělství, ale i k životu na venkově, který je s tím spojený. Rádi by-
chom i od vás v nějakém časovém horizontu uvítali i reakci SPOV ČR a pak bychom společně mohli 
nějaké body prosazovat. Nechceme se vymezovat pouze k zemědělské produkci jako takové, ale vy-
mezujeme se i k roli sedláka, hospodáře. Pro venkov jsou menší farmy obecně mnohem větším příno-
sem, než holdingy, které hospodaří anonymně řádově na 10 tisících hektarech a pro danou vesnici ne-
mají vůbec žádný význam. Jestli tam hospodaří holding, tak pro starostu jsou to jen komplikace. Pro-
tože on z něj nemá žádný přínos a ani lidé, kteří tam žijí,“ uvedl Stehlík a dodal, že zaměstnanci jsou 
spíše z jiných okresů nebo cizinci (Ukrajinci, Bulhaři, Rumuni). 

V současné době se dojednávají nové podmínky pro členské země v rámci Společné zemědělské 
politiky. „Bude velký tlak na to, aby se ušetřily peníze. První se nabízí, že tlak bude směrem k velkým 
holdingům, kde bude tendence nevyplatit jim všechny peníze. Řeknu naši teorii – my říkáme: peníze 
do přímých plateb, které jsou určeny pro zemědělce, jednou svoji částí jsou vlastně určeny jako pod-
pora venkova. Protože v rámci Společné zemědělské politiky se jednoznačně identifikuje daný sedlák 
s místem, kde hospodaří. To je základní model. Tyto peníze jsou určeny svým způsobem i pro podpo-
ru venkova. V momentě, kdy tam sedlák se svým hospodářstvím není, tak se tento díl peněz vyčerpá 
jinak – vytuneluje se z venkova,“ řekl Stehlík.

„Máme jednoznačně negativní stanovisko i k EET, odmítáme ji v jakékoliv podobě. Protože, pokud si MF 
ČR neví rady s restauracemi v Praze, které dlouhodobě fungovaly jako pračka na peníze, tak proč to má od-
nášet hospodský na vesnicích. Nesouhlasíme s tím, neboť to postihne ten nejslabší článek,“ dodal Stehlík. 

Diskuse: zdravá tuzemská potravina a zaměstnanost
Věra Libichová má pohled z druhé strany. Přes dvacet let pracovala na ministerstvu zemědělství, 

ale v současné době se pohybuje mezi malými zemědělci. „Hlavní je to, co jsme propagovali již před 
časem, aby si lidé našli svého farmáře a kupovali české produkty, potravinu. Všichni víte, že zájem 
o českou potravinu je stále vyšší. Více lidí chodí na farmářské trhy, více lidí si hledá svého farmáře, kde 
by si mohl něco nakoupit a ten farmář, který si vytváří své zázemí, třeba i s využitím Programu rozvo-
je venkova. I když mu dotační peníze pomůžou, vkládá nemalé prostředky do zázemí, které musí vy-
hovovat všem hygienickým normám, ale především zaměstnává lidi z obce,“ řekla Libichová. „Nejvíce 
mi vadí, že se neustále dublují kontroly u zemědělských podnikatelů a čím menší podnikatel, tím ví-
ce kontrol. I v tomto směru by se mělo něco dělat. 

Na prvním místě je zdravá česká potravina a hlavně zaměstnanost lidí z obce – zvláště u malých 
farmářů – za toto bychom měli bojovat,“ dodala. 

Spolek v  květnu o zemědělství na venkově: 
Asociace soukromých zemědělců představila své desatero

Josef Stehlík upozornil také na problém stavebního zákona. „Pokud bude v této podobě přijat, 
ukončí jakoukoliv možnost sedláka postavit si farmu na zelené louce, aniž by ta farma navazovala na 
zástavbové území. A to je samozřejmě nesmysl. Pokud bude navazovat na zastavěné území, tak už to 
není farma,“ dodal.

Ke kontrolám Stehlík řekl, že ASZ oficiálně požádala ministerstvo zemědělství, aby zpracovalo přehled 
proběhlých kontrol za poslední 3 roky v rozsahu podle kategorií i podniků atd. „Po 30 dnech nám přišel 
dopis, že je to tak složitá záležitost, že to zatím není ještě připraveno, neboť nárůst kontrol je veliký. V ten-
to moment to musíme my – spolky, asociace – dávat hodně nahlas najevo. Musí to být nastaveno efek-
tivně a ne pro to, aby to bylo nastaveno tak, že si s tím úředníci vykazují pouze svoji práci a důležitost.“

Malé farmy na venkově 
a velká Společná zemědělská politika

Místopředseda SPOV Eduard Kavala uvedl, že přibývá lidí, kteří si kupují potraviny z farmy. „Já si za 
to rád připlatím, ale lidi obecně v průzkumech lžou, neboť jdou za cenou, a ne za kvalitní surovinou.“ 

Místopředsedové sPOV eduard kavala a Jan Florian
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Starosta Kavala uvedl, že zemědělci v jeho obci vyčerpali všechny možnosti zaměstnání lidi z obce 

a je tam dalších 120 lidí, které stát dostal do situace, kdy nikdy pracovat nebudou. „Nechtějí dělat 
a  nebudou chtít dělat ani jejich děti, protože nepracovat a dostávat peníze od státu, je daleko 
snadnější. Jestli nepřekonáme tuto „zrůdnost“, tak na to doplatí celá Evropa. Problém je generační a je 
v celé Evropě,“ dodal Kavala. 

Stehlík také uvedl, že debata o budoucí Společné zemědělské politice se bude odehrávat pro ČR 
ve dvou důležitých bodech: zastropování, a do jaké míry budou peníze provázány na produkci. 

„To, že peníze někde zůstanou a nevyčerpají se v přímých platbách, je jasné. Česká reprezentace by 
měla říkat - my máme připravený model zastropování, ale nechceme o ty peníze přijít, protože máme 
hendikepy dané velkou podnikatelskou sférou na venkově. Peníze bychom měli použít prostřednic-
tvím programu rozvoje venkova na budování polních cest (kolektivizací zmizely), na zlepšování vod-
ního režimu v krajině (velkými lány porušeny) a na vybavenost infrastruktury obcí. Na to musí mít mi-
nisterstvo velkou politickou odvahu, ještě než do Bruselu půjde. My bychom jim měli říci, jakým smě-
rem chceme jít. Pokud venkovu má něco pomoc, tak je to malý podnik,“ konstatoval Stehlík. 

) Další témata jednání:
–  Národní konference Venkov 2017. NKV – uzavřené výběrové řízené nebylo naplněno (nebyly po-

dány 3 nabídky, ale pouze 2), z tohoto důvodu bude vypsáno veřejné výběrové řízené. 
–  Má vlast cestami proměn (20. 5. – Praha – Vyšehrad) 
–  Regiontour a Země živitelka 2018: SPOV bude mít zájem se i v dalších letech prezentovat na da-

ných výstavách. 
–  Vesnice roku 2017. Návrh MMR ČR (M. Tichá) – v souvislosti s aktuálním vyhlášením termínu sně-

movních voleb byla navržena změna termínu celostátní slavnosti ve „Vesnici roku 2017“.
Schváleno v podmínkách: 30. září, sobota / Návrh na nový termín: 7. října, sobota 
 Odůvodnění: Po Luhačovicích, které jsou 16. 9., jsou to tři týdny, což je „luxusní“ termín na přípra-
vu slavnosti. Termín 30. 9. byl do podmínek navrhnut a schválen proto, že jsme očekávali termín 
voleb 6. a 7. 10. 
Do soutěže Vesnice roku 2017 se přihlásilo 212 obcí.

–  Týden uměleckého vzdělávání. Ve dnech 20. – 28. května 2017 se bude konat pátý ročník Týdne 
uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Termín – vždy poslední týden v květnu – určuje 
UNESCO. Organizátoři zajímavých kulturních akcí po celé České republice se mohou přihlásit na 
webových stránkách www.amaterskatvorba.cz. V každém z minulých ročníků se k Týdnu přihlási-
lo kolem dvou stovek pořadatelů. projekt organizuje Národní informační a poradenské středisko 
pro kulturu (NIPOS).

–  Projekt VESTRA. E. Kavala sdělil, že obce postupně uzavírají smlouvy. Projekt „Podpora obnovy 
venkova pomocí zavedení strategického řízení“ probíhá podle harmonogramu. Realizátoři týmu 
budou vždy 1x za 2 měsíce informovat o projektu na předsednictvu SPOV ČR. Dosud spoluúčast 
10 tisíc korun zaplatilo 5 obcí zapojených do projektu. Byla přijata 1. část dotace od MPSV na pro-
jekt: 1.129.141,50 Kč.
Na příští jednání předsednictva SPOV ČR bude pozván zástupce Agrární komory ČR.

 Ze zápisu J. Valínové vybral TSu
) O desateru informoval Zpravodaj venkova 3/2017, str. 23.
)  Více informací k debatě na http://www.asz.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/sedlaci-si-pozvou-k-deba-

te-deset-politickych-stran.html

Předsedkyně sPOV Veronika Vrecionová

) Dokument

DESATERO ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Komu je desatero určeno?

 a)  Členům Asociace jako přehled koncepčních i aktuálních cílů naší stavovské organizace vycházejí-
cích z přijatých usnesení ASZ ČR.

 b)  Ministerstvu zemědělství/vládě jako dokument, který konstruktivní cestou definuje hlavní poža-
davky a dlouhodobá stanoviska ASZ ČR včetně konkrétních návrhů řešení.

 c)  Politickým stranám jako základ vlastní představy o zemědělství a venkovu nejen pro rok 2017 – bez 
populismu a s potenciálem řešit podstatu problémů.

 d)  Veřejnosti k pochopení nezastupitelné role sedláků na venkově v širších souvislostech včetně jejich 
vlivu na budoucí podobu a charakter naší země.

Forma komunikace: V pravidelných intervalech v roce 2017 a s ohledem na říjnové parlamentní 
volby ASZ ČR představí na tiskových konferencích jedno (nebo více) z uvedených témat. Bude se sna-
žit jej popsat podrobněji a navrhnout konkrétní potřebná opatření. Na podporu svých tvrzení uvede 
dobré příklady z řad svých členů, popř. porovná situaci se zahraničím, kde to funguje. Každý bod bu-
de průběžně upravován/doplňován o další požadavky podle přijatých usnesení nebo stanovisek Ra-
dy, předsednictva a členů odborných komisí. Klíčové pojmy pro veřejnost, které ASZ ČR dokáže věc-
ně diskutovat, a kterými se také liší od ostatních organizací: Svoboda – hrdost – odpovědnost – zku-
šenost – kontinuita Vlastnictví – podnikání – sedlák - rodinná farma – venkov 

http://www.amaterskatvorba.cz
http://www.asz.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/sedlaci-si-pozvou-k-debate-deset-politickych-stran.html
http://www.asz.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/sedlaci-si-pozvou-k-debate-deset-politickych-stran.html
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Idea pro veřejnost:
Soudobý český i moravský venkov potřebuje spíše více svobody a hrdosti, než líbivou, ale krátko-

zrakou politiku založenou na špatně nastaveném pumpování dotací a na falešném ochranářství. Je 
třeba trvat na tom, že vysoká úroveň důvěry ve vlastní občany – podnikatele je nezbytná a respekt 
k selskému rozumu je skutečnou cestou ke snížení všudypřítomného státního dohledu a dnešní by-
rokracie neudržitelných rozměrů. Ani po 27 letech politici nedokázali změnit problematický model 
socialistického zemědělství, který svými kořeny stále vězí v období násilné kolektivizace a který je 
v důsledku toho příčinou negativních přístupů k vlastnictví, hospodaření, přírodě i zdrojem negativ-
ních společenských jevů ve vztazích mezi lidmi navzájem i k obci, v níž žijí. Je totiž založen na nepři-
rozeném kolektivistickém základě, který z principu neumožňuje rozvíjení individuální svobody a tím 
ani občanské aktivity a odpovědnosti. Tato skutečnost jasně pramení z dlouhodobě vytvářené iluze, 
kterou laická veřejnost v průběhu dlouhých desetiletí přijala, že kolektivní průmyslové, velkoplošné 
a jen na produkci orientované zemědělství je tím dobrým, co z období komunismu nakonec vzešlo.

Systematicky a dlouhodobě se však pomíjí zcela zásadní a nezastupitelný společenský i ekologický vý-
znam rodinných farem pro jejich domovské obce a jejich obecní společenství. Stejně tak je téměř igno-
rována nezastupitelná role rodinných farem pro generační kontinuitu života na venkově. Rodinné farmy 
a vše, co se k nim váže, se tak prosazují pomaleji, než by bylo v prostředí SZP EU přirozené. To je třeba 
změnit. Další argumentaci je třeba založit na konstatování, že venkov potřebuje především více podnika-
vých či jinak aktivních lidí – tedy řešením je podporovat nebo alespoň neomezovat motivaci jednotlivců 
a nezabývat se úporným prosazováním resortních koncepcí, které nemají potenciál nic změnit.

Chápeme, že současná struktura zemědělství je výsledkem historického vývoje a neděláme si iluze, 
že se může změnit do podoby běžné například v západoevropských státech a ani to není naším cílem. 
Respektujeme, že v českém zemědělství existují subjekty, které fungují na zcela jiných ekonomických 
i filozofických principech, než je rodinné hospodaření. Pokud nevznikly podvodem na vlastnících nebo 
nedodržením či zneužitím restitučních zákonů, mají své nezpochybnitelné právo na svobodnou existen-
ci. Zároveň jsme však přesvědčeni, že státní a společenská podpora by měla prioritně směřovat právě 
k podpoře těch forem hospodaření, které naplňují i výše uvedený celospolečenský prospěch, který ze 
samé podstaty věci kolektivní podniky společnosti přinést nemohou. Naším cílem by tedy mělo být, 

aby veřejnost přijala myšlenku, že venkov a zemědělství v ČR potřebují takové změny, na jejichž 
konci budou rodinné farmy pevnou páteří českého zemědělství. Že tedy je v jejich zájmu, aby ven-
kov tvořili reální lidé na svých statcích, kteří čelí společenským problémům či výkyvům na trhu 
lépe, než odosobněná kolektivní „výroba“, jejíž výstupy jsou převážně v produkční oblasti, zatím-
co společenský nebo ekologický vliv takovýchto podniků je spíše negativní. Jedině takový posun 
ve společnosti může vyvolat snahu politických subjektů o skutečnou změnu zemědělské politiky.

Asociace soukromého zemědělství ČR proto se znalostí podstaty těchto problémů, opřená o více 
než 25leté zkušenosti svých členů při obnově, rozvoji i předávání rodinného hospodaření, navrhuje 
veřejnosti některá opatření, která pozitivní cestou postupně povedou ke shora uvedenému cíli:

DESATERO ASZ ČR

1. Rodinné farmy – páteř českého zemědělství
Rodinné hospodaření je základním a funkčním modelem ve všech úspěšných a rozvinutých zemích 

v Evropě i ve světě. Kolektivní zemědělství založené pouze na technologickém a ekonomickém hledisku 
není valným přínosem pro společnost ani životní prostředí. Tomu by měla odpovídat i míra jeho podpory.
2. Svobodný sedlák – odpovědný občan

Základem pro rodinné hospodaření je svoboda vyvážená odpovědností. Jen tato kombinace může při-
nést pozitivní efekty nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost jako celek. Stát musí garantovat podmín-
ky pro svobodné a odpovědné rozhodování založené na nedotknutelnosti vlastnictví, nikoliv dohlížet na 
životy lidí a omezovat jejich právo svobodně žít a podnikat se svým majetkem na své farmě či statku.

3. Stát jako servis – úspěšný podnikatel
Zákony a úřady mají sloužit lidem, ne obráceně – zásadně zjednodušme podmínky k podnikání, 

protože přirozenou odpovědnost žádný zákon nenahradí. Je třeba zásadně změnit přístup státu k ob-
čanům a podnikatelům zvlášť. Není možné pohlížet na sedláky a podnikatele a priori jako na škůdce, 
zloděje a neplatiče daní. Je třeba, aby si celý státní aparát uvědomil, že je to přesně naopak. Je třeba 
tento přístup vyžadovat od nejvyšších politiků až po posledního úředníka. Jenom ve státě, který po-
skytuje svým občanům korektní a přívětivé služby, mohou fungovat úspěšní podnikatelé, kteří pro-
dukují skutečné, a nikoliv virtuální hodnoty, a z jejichž daní potom tento stát a jeho úředníci žijí.

4. Drobné a střední podniky – doména venkova
Drobné a střední podnikání tvoří základ všech vyspělých ekonomik. Na venkově a v zemědělství 

to z podstaty věci platí dvojnásob. Je nezbytné, aby tento nezpochybnitelný fakt konečně našel také 
reálnou odezvu v praktických krocích politické reprezentace. Malí a střední podnikatelé jsou k lidem 
blíž. Jejich komplexní podpora přináší zdravější konkurenci, větší dostupnost služeb i vyšší kvalitu 
a výběr pro spotřebitele.

5. Rodinné farmy – předpoklad generační kontinuity
To, co české zemědělství může skutečně zahubit, je nedostatek mladých lidí s jasnou motivací. Pod-

pora rodinných farem je přirozenou cestou k jejich získání. Jen funkční generační vztahy zajistí předá-
ní potřebných hodnot, znalostí a majetku. České rodinné farmy mají za více než čtvrtstoletí své novo-
dobé existence leckde už i dvojnásobnou zkušenost s generační výměnou Tato zkušenost jednoznač-
ně ukazuje, že v případě úspěšných rodinných farem není generační nástupnictví problémem. Naopak 
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je zcela zřejmé, že mladí lidé, kteří na takových farmách vyrostli, vidí v jejich dalším rozvíjení svou ži-
votní šanci a výzvu založenou na přirozené odpovědnosti a úctě k dílu předků. Reálné příběhy ze sou-
kromých farem dokládají, že se nejedná o prázdné fráze, ale přirozený životní běh založený na křesťan-
ských principech a staletími ověřených tradicích. V tomto přístupu je prakticky jediná reálná šance, jak 
udržet mladé lidi nejen v zemědělství, ale také na venkově.

6. Dotace nejsou sociální dávky ani podpora produkce
Je třeba zásadně změnit prezentaci a vnímání dotací poskytovaných do zemědělství. Dotace nejsou 

sociální dávkou nebo almužnou, ale platbou státu za služby, které si od zemědělce objednal. Peníze 
daňových poplatníků pro přímé platby zemědělcům i z Programu rozvoje venkova musí pomáhat k ře-
šení příčin problémů, ne k jejich udržování a prohlubování. Stát musí prostřednictvím politické repre-
zentace jasně formulovat cíle, kterých chce prostřednictvím dotací dosáhnout a definovat tak onu spo-
lečenskou objednávku, za kterou bude zemědělcům platit. Cesty k dosažení těchto cílů a odpovědnost 
za jejich provedení musí stát v maximální míře nechat na zemědělcích. Stát má kontrolovat výsledek, 
nikoli plýtvat miliardami na armády zbytečných úředníků kontrolujících bizarní hlášení, tabulky a vý-
kazy. Takovýto přístup v konečném důsledku nejenom maří přirozenou aktivitu lidí, ale také z nich vy-
chovává neloajální občany, kteří nemohou mít důvěru k vlastnímu státu a jeho institucím.

7. Méně zákonů a byrokracie – větší prostor pro podnikání
Podnikání v zemědělství je doslova rdoušeno nespočtem nesmyslných předpisů, regulací, naříze-

ní a kontrol. Zejména pro rodinné farmy, které nemají k dispozici administrativní zázemí jako velké 
podniky, to představuje naprosto neakceptovatelnou byrokratickou zátěž. Žádný jiný obor v celé eko-
nomice není tak socialisticky sešněrován, jako je tomu v případě zemědělství, přičemž je prakticky vy-
loučeno, aby se kterýkoliv podnikatel ve spleti předpisů nejen plně orientoval, ale zejména, aby je be-
zezbytku plnil. Výsledkem je opět snižování loajality občanů ve vlastní stát, ale především také ome-
zení přirozené aktivity lidí. Zcela lichý je argument „Berete dotace - musíte se podrobit“, protože řada 
předpisů a nařízení je často v přímém rozporu nejen se zdravým rozumem, ale také mezi sebou na-
vzájem, stejně jako s oficiálními cíli, kterých se těmito právními akty má dosahovat. V zemědělském 
sektoru platí nejen spousta škodlivé a kontraproduktivní legislativy, ale také existuje a svou zbyteč-
nou činnost vykonává i řada státních institucí. Jedinou cestou, jak tento neblahý stav napravit, je ni-
koliv přijímání nových zákonných předpisů, ale naopak jejich rušení a redukce. Jedině ve svobodném 
podnikatelském prostředí s dostatečným prostorem pro odpovědné rozhodování každého podnika-
tele – sedláka se může rodit hospodářský i sociální úspěch.

8. I my jsme Evropská unie
Čeští politici a úředníci se velmi rádi a často zaklínají požadavky Evropské unie na různá legislativní 

či byrokratická opatření stejně jako nutností akceptovat Společnou zemědělskou politiku EU. Tu však 
velmi často aplikují v přímém rozporu se samotnou základní filozofií této politiky. Zemědělství téměř 
celé EU, a zejména těch nejúspěšnějších zemí, je totiž založeno na modelu rodinných farem, čemuž 
přirozeně odpovídají i základní principy a nástroje Společné zemědělské politiky. Jsou to nástroje kon-
cipované pro individuální rodinné farmy, nikoliv pro anonymní či kolektivní velkopodniky. Namísto 
toho, abychom SZP využili k podpoře nutné změny nevyhovující struktury českého zemědělství, na-
ši úředníci a politici raději evropské předpisy často uplatňují nad rámec skutečných evropských poža-
davků, překrucují je směrem k vyšší byrokratičnosti či ve prospěch konzervace současného stavu 
a v konečném efektu tak napomáhají udržování socialistického venkova. To je nutné radikálně změ-

nit. Stejně tak je nezbytné, aby naše reprezentace v EU byla schopna prosazovat naše skutečné zájmy 
a ovlivňovat v tomto směru evropskou politiku. V EU jsme více než deset let a neměli bychom se spo-
kojovat s rolí druhořadého člena. ASZ je zapojena do řady evropských nevládních farmářských struk-
tur a svými kontakty, znalostmi i aktivitami bude této snaze ze všech sil nápomocna.

9. Zemědělské podnikání musí stát na více nohou
Zemědělství a jeho ekonomika jsou ze své podstaty extrémně závislé na přírodních podmín-

kách a jejich výkyvech. Místo neustálého hašení krizových situací formou různých kompenzací za 
sucho či mokro je třeba maximálně podporovat diverzifikaci zemědělského podnikání. Ta je mi-
mořádně efektivní právě u rodinných farem, kdy i zdánlivě zanedbatelná doplňková činnost doká-
že vyrovnat výkyvy v zemědělských příjmech a zabezpečit životní úroveň farmářské rodiny i jejích 
případných zaměstnanců. Na mnoha příkladech je zřejmé, že v tomto směru je fungování rodin-
ných farem zcela bezkonkurenční a nezastupitelné. Aktivity postsocialistických kolektivních pod-
niků se v tomto směru absolutně nedají srovnat. Právě doplňkové aktivity rodinných farem přiná-
šejí užitek nejen farmáři a jeho rodině, ale také venkovu jako celku, protože vhodně a přirozeně 
doplňují jeho infrastrukturu a služby, zlepšují krajinu, a především obohacují život a vztahy lidí 
a udržují je na venkově. Podpora takovéto přirozené a zdravé diverzifikace je jedním z nejefektiv-
nějších nástrojů, jak rozvíjet a obohatit český venkov.

10. Sedlák - moderní podnikatel s hlubokými kořeny
Sedlák přirozeně lpí na tradicích, mezigeneračních hodnotách, příslušnosti ke své obci a krajině. 

Avšak má-li být úspěšný, musí, jako každý podnikatel, neustále sledovat nejnovější trendy a novinky ve 
svém oboru a využívat je ve své každodenní praxi. Kombinace těchto dvou faktorů činí z dnešního sed-
láka či farmáře moderního podnikatele, který se úspěšně pohybuje v moderním světě. Je třeba neustá-
le pracovat na tom, aby široká veřejnost pochopila, že sedlák či farmář není žádný přežitek či rarita, že to 
není sedřený podivín žijící zaostalým způsobem v polorozpadlém statku, ale že český selský stav je zno-
vuvzkříšená komunita moderních lidí, která je schopna výrazně obohatit celou českou společnost.

 Zdroj foto: ASZ
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Záměrem dialogu k problematice obchodní obslužnosti venkova je zvýšení informovanosti a ko-
ordinace možných postupů pro zachování obchodní obslužnosti ve venkovském prostoru, dále také 
osvěta starostů, jaké jsou možnosti v jiných obcích.

Například v Pardubickém kraji se tomuto problému věnují dlouhodobě – obcím dávají dotace. 
V Ostravě je naplánovaná spolková schůze, hejtman přislíbil, že se této otázce bude věnovat.

„Jako velký handicap vnímáme malou informovanost a často i bezradnost samospráv i jednotli-
vých provozovatelů venkovských prodejen, co vše se v současné době odehrává ve zmíněném seg-
mentu venkovských služeb – obchodní obslužnosti na venkově. Díky smluvním vztahům Spolku pro 
obnovu venkova ČR s COOP Jednotou, Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků a Aso-
ciací soukromých zemědělců bychom rádi přispěli k širší diskuzi o tomto důležitém okruhu venkov-
ských služeb,“ uvedl místopředseda SPOV Eduard Kavala.

Jak COOP Jednota, tak Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků disponují daty, kte-
rá jsou východiskem, ale mají také přehled o možných řešeních. Řada nápadů a iniciativ se však rodí 
dole – u těch, kteří jen nenaříkají, ale problém aktivně řeší. A právě setkání v regionech (je uvažová-
no o cca 5 místech v rámci ČR) mohou být místem, kde si ti, jež mají zájem obchody udržet (samosprá-
vy) s těmi, pro něž je obchod obživou (obchodníci) a dále ti, kteří zastřešují malé podnikání, ale také 
ti, kteří dlouhodobě prosazují nejkratší cestu doma vyrobeného ke spotřebiteli k této diskuzi.

„Nerezignovali jsme na snahy ušlapat venkov formou malých příjmů, zachránili jsme malotřídky 
i pošty… Nečekejme, až nám s malými obchody zmizí i jedno z posledních míst každodenního setká-
vání občanů bez rozdílu generací.“ SPOV

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Z REGIONÁNÍHO SETKÁNÍ 
3. KVĚTNA 2017 V BĚLOTÍNĚ

Účastníci regionálního setkání konaného 3. května 2017 v Bělotíně projednali a posoudili situaci ve 
službách, zejména pak v oblasti obchodní obslužnosti a regionální produkce v malých obcích. Bylo 
konstatováno, že v malých obcích dochází k rychlému úbytku obchodní obslužnosti, což zhoršuje situaci 
v těchto obcích, znehodnocuje majetek občanů a existuje malý prostor pro uplatnění regionální 
potravinové produkce. Účastníci jednání se po široké diskuzi shodli na následujících závěrech: 
–  Provozování regulérní obchodní činnosti se zajištěním odpovídajícího sortimentu zboží je na ven-

kově ve většině malých obcí (do 1000 obyvatel) ztrátové. Protože provozování této činnosti postrá-
dá základní podmínku pro podnikatelskou činnost danou pro podnikání §420, odst. 1 obchodní-
ho zákoníku a též živnostenským zákonem, tj. výdělečná činnost za účelem dosažení zisku, nemů-
že se tato činnost považovat za podnikání, ale za činnost ve veřejném zájmu, či za sociální činnost.

–  Stacionární prodejny v malých obcích jsou prakticky jediným místem, kde se lidé každodenně scházejí. 
Slouží především lidem starším, nemocným, či trvale pracujícím v obci. Význam těchto prodejen se proje-
vil především při živelných pohromách (povodně, sněhové kalamity apod.), kdy kolabovalo zásobování.

–  Udržet tuto síť drobných maloobchodních projeden je životně nutné pro existenci venkova a jeho 
důstojný život. 

–  Obdobná situace je v uplatnění drobné produkce zemědělských subjektů, které mohou jen složi-
tě zobchodovat své zboží ve velkých obchodních řetězcích a osobní prodej ve vzdálených měst-
ských sídlech je neekonomický. 

Navrhovaná řešení lze rozdělit na několik skupin: 
1) Okamžitá s časovou účinností několika let 

– Poskytnout obchodním subjektům vyrovnávací dotaci do nákladů a tím eliminovat ztrátu. 
–  Umožnit obchodním subjektům působícím na definovaném venkově čerpání dotací na snížení 

nákladů (např. fotovoltaické panely umístěné na budově prodejny a spotřeba vyrobené elektři-
ny přímo v prodejně, výměna kotlů…), rekonstrukci a pořízení povinného vybavení. 

–  Poskytnout vyrovnávací příspěvek do mezd ve výši, která vytvoří podmínky pro důstojné odměňování. 
– Podpořit koncentraci dalších placených (dotovaných) služeb do prodejního místa. 
–  Podpořit malé producenty potravinové produkce v odbytu prostřednictvím existující venkov-

ské a dosažitelné městské obchodní sítě. 
2)  Dlouhodobá s trvalou účinností 

–  Má-li stát (vláda) zájem zachovat obchodní obslužnost legálně působícími subjekty s odpoví-
dajícím sortimentem (potravinářské zboží, nepotravinářské zboží denní spotřeby) na venkově, 
musí zavést systémovou podporu. 

–  Dle situace je možno podpořit nové formy zásobování sídelních útvarů venkova, kde již ob-
chodní obslužnost zanikla. 

–   Podpořit rozvoj a distribuci výrobků od drobných výrobců (farmářů) a tím přispívat k rozvoji za-
městnanosti v daném regionu. 

–  Vytvořit podpůrný fond (na úrovni státu, kraje), ze kterého bude financovat rozvoj služeb a drobných 
výrob v malých obcích. Tím přispět k vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí na venkově. 

–  Vytvořit pracovní týmy, které zpracují záměry do konkrétních podob a pravidel. (Týmy sestavit 
ze všech zainteresovaných skupin.) Lze předpokládat, že bude třeba umožnit určité modifikace 
dle specifik regionů.

Dialog k  problematice obchodní obslužnosti venkova – regionální setkání

bělotín
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Celkem 213 obcí z celé České republiky se přihlásilo do třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku. Ministerstvo pro místní rozvoj 
každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj. Měsíc květen a červen je ve znamení hodnocení kraj-
ských kol. Celostátní kolo se uskuteční od 3. do 9. září. Vítěz bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.  
) Seznam přihlášených obcí

V 23. ročníku Vesnice roku 2017 soutěží 213 obcí: Jsou známi první krajští vítězové

Známé krajské výsledky:

) Moravskoslezský kraj

Větřkovice
soutěžilo 8 obcí

 
 Krajská hodnotitelská komise navštívila přihlášené obce ve 
dnech 23. a 26. května 2017. Na závěrečném jednání se členové 
rozhodli udělit jednotlivá ocenění takto:
–  1. místo, Zlatá stuha a „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 

•	•	2017“:	Obec	Větřkovice (okres Opava)
–   2. místo: Obec Žabeň (okres Frýdek-Místek)
– 3. místo: Obec Zátor (okres Bruntál)
– Bílá stuha: Obec Neplachovice (okres Opava)
–  Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Obec Hor-

ní Bludovice (okres Karviná)
– Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Obec Hukvaldy (okres

Frýdek-Místek)
–  Mimořádné ocenění za kreativní přístup ke vzdělávání a výcho-

vě mladé generace: Obec Staré Hamry (okres Frýdek-Místek)
–  Zlatá cihla (kategorie A – obnova, či rekonstrukce památkově 

chráněných objektů a památek místního významu): Obec Tře-
mešná za„Kaplička v Rudíkovech“

) Jihomoravský kraj

Městys Křtiny
soutěžilo 16 obcí

Městys Křtiny je jihomoravskou Vesnicí roku 2017. Výsledky 
soutěže oznámila porota v pátek 2. června 2017 v Rudce. Zástup-
cům vítězné obce za Jihomoravský kraj poblahopřál radní Petr 
Hýbler. „Křtiny při své rozsáhlé prezentaci prokázaly jasnou kon-
cepci svého rozvoje, zejména kvalitní práci s mládeží a příkladnou 
spolupráci s rekordním počtem místních spolků. Výjimečnou ak-
tivitou je spolupráce se Školním lesním podnikem Mendelovy 
univerzity a s farností, která reprezentuje významné poutní mís-
to,“ stojí ve vyhodnocení krajského kola. 
– Zlatá stuha: Křtiny (okres Blansko)
– Bílá stuha: Morkůvky (okres Břeclav)
– Zelená stuha: Drásov (okres Brno-venkov)
– Modrá stuha: Vedrovice (okres Znojmo)
– Oranžová stuha: Nová Lhota (okres Hodonín)
)  https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=339288&Ty-

peID=2
)  http://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/7977-krtiny-

-se-staly-vesnici-roku-jihomoravskeho-kraje.html
)  http://www.krtiny.cz/novinky/detail/vesnice-roku-jmk-

-2017-zlatou-stuhu-ziskaly-krtiny.htm

–  Zlatá cihla (kategorie C - nové venkovské stavby): Obec Žabeň 
za „Zázemí hasičské zbrojnice“

Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže bude 23. 7. 2017 od 15 
hodin ve Větřkovicích.
) Zdroj: http://www.msk.cz/cz/rozvoj_kraje/vesnice-roku-45997/

http://www.vesniceroku.cz/files/file/2017_VR/2017_VR_seznam_prihlasenych_obci_web.xlsx
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=339288&TypeID=2
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=339288&TypeID=2
http://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/7977-krtiny-se-staly-vesnici-roku-jihomoravskeho-kraje.html
http://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/7977-krtiny-se-staly-vesnici-roku-jihomoravskeho-kraje.html
http://www.krtiny.cz/novinky/detail/vesnice-roku-jmk-2017-zlatou-stuhu-ziskaly-krtiny.htm
http://www.krtiny.cz/novinky/detail/vesnice-roku-jmk-2017-zlatou-stuhu-ziskaly-krtiny.htm
http://www.msk.cz/cz/rozvoj_kraje/vesnice-roku-45997/
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) Zlínský kraj

Slavkov
soutěžilo 14 obcí

Z celkového vítězství v letošním ročníku 
soutěže Vesnice roku a zisku zlaté stuhy se 
raduje obec Slavkov, ležící poblíž Uherského 
Brodu. Gratulaci od hejtmana Jiřího Čunka 
přijal starosta obce Libor Švardala. Ocenění 
získali také zástupci dalších obcí.

„Mám tuto soutěž velmi rád a podporuji 
ji, neboť si myslím, že i ona přispěla k tomu, že se tvář našich vesnic za posledních více než dvacet let 
výrazně změnila k lepšímu, což si možná často ani neuvědomujeme a jsme někdy zbytečně kritičtí. Na 
soutěži se mi líbí, že nezohledňuje pouze to, jak obec na první pohled vypadá, či co se zde podařilo 
vybudovat, ale hodnotí také společenské dění v obci a to, jak se občané zapojují do společenského 
života a co jsou ochotni pro svoji vesnici udělat. Myslím si, že zvláště zde u nás Moravě je takových 
vesnic, kde to žije, kde lidé k sobě mají blízko, a které tak i díky tomu vzkvétají, velká spousta. Věřím, 
že tak tomu bude i nadále,» uvedl hejtman Jiří Čunek.

„Slavkov, ležící v malebné krajině na úpatí Bílých Karpat, nás zaujal především tím, jak úspěšně pe-
čuje o kulturní dědictví i přírodní prostředí a cílevědomě formuje pozitivní vztah místních občanů ke 
své obci, její historii i současnosti. Díky iniciativě občanských sdružení a spolků je zde společenský ži-
vot bohatý na akce s dlouhou i kratší tradicí,“ sdělila Martina Horňáková, předsedkyně hodnotící ko-
mise a zároveň starostka obce Babice, která v krajském kole soutěže zvítězila před dvěma lety.

Vítězná obec Slavkov obdrží od Zlínského kraje finanční dar ve výši 500 tisíc korun. Odměny se však 
dočkají také další oceněné obce. Kraj mezi ně rozdělí celkem 1,2 milionu korun. Hejtmanství chce tím-
to způsobem ocenit příkladnou práci místních samospráv.

V posledních letech je Zlínský kraj, co do umístění svých zástupců v celostátním kole, vůbec nejú-
spěšnějším krajem. Během posledních 11 ročníků soutěže zvítězila na celostátní úrovni vesnice ze 
Zlínského kraje hned pětkrát. Vloni to byla Kašava, o dva roky dříve Kateřinice, v roce 2011 triumfova-
la Komňa, v roce 2008 Lidečko a v roce 2006 Liptál.
– Zlatá stuha: Slavkov (okres Uherské Hradiště)
– Oranžová stuha: Žlutava
– Zelená stuha: Korytná
– Modrá stuha: Vítonice
–  Zlatá cihla (kategorie B): Bystřice pod Lopeníkem, rekonstrukce zvonice
– Cena naděje pro živý venkov: Poličná
–  Diplomy: za moderní knihovnické a informační služby: Rudimov; za vzorné vedení obecní kroniky: 

Ratiboř; za udržování lidových tradic: Neubuz
– Fulínova cena za květinovou výzdobu v obci: Skaštice
–  Ocenění: za připomenutí partyzánské historie: Hošťálková; za systematickou práci s mládeží: Pod-

hradní Lhota; za systém zpracování biologického odpadu: Machová; za koncepční plánování roz-
voje obce: Nivnice

)  https://www.kr-zlinsky.cz/slavkov-byl-vyhlasen-vesnici-roku-2017-ve-zlinskem-kraji-aktuali-
ty-14021.html

) Karlovarský kraj

Skalná
Soutěžilo 18 obcí

Vesnicí roku Karlovarského kraje 2017 se stala obec Skalná na Chebsku. Vyhlášení výsledků celé-
ho krajského kola a předání všech stuh se uskuteční 6. srpna. „Cílem soutěže je povzbudit venkovské 
obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Děkuji všem obcím a městům, které se do soutě-
že z našeho kraje přihlásily a pochlubily se vším, co se jim daří realizovat. Velice si vážím práce všech 
starostů a starostek a již nyní se těším na velkou slavnost do Skalné, kde budu mít možnost všem osob-
ně poděkovat a seznámit se s krásami vítězného města a s jeho občany,“ uvedla hejtmanka Karlovar-
ského kraje Jana Vildumetzová (ANO).

Krajská hodnotitelská komise navštívila každou přihlášenou obec a město a provedla rozhovor s je-
jími zástupci. „U Skalné jsme ocenili především to, že se věnuje komplexně všem oblastem. Žije boha-
tým spolkovým, společenským a kulturním životem. Veřejná prostranství poskytují dostatek prosto-
ru pro setkávání obyvatel a volnočasové aktivity, jsou kvalitně navržena, vkusně vybavena a obec se 
o ně řádně stará. Péče o životní prostředí je též mimořádná,“ řekl předseda komise a starosta obce 
Krásná Luboš Pokorný. Obec Krásná zvítězila v loňském roce.

Skalná se nachází dvanáct kilometrů severně od Chebu v bezprostřední blízkosti německých hra-
nic a její dominantou je jeden z nejstarších a nejzachovalejších románských vodních hradů v Česku 
Vildštejn. Město, v jehož čele stojí starostka Rita Skalová, má v současnosti téměř dva tisíce obyvatel. 
„Je nám velkou ctí, že jsme po 12 letech opět získali toto ocenění. Děkuji všem, kteří se na přípravě 
soutěže podíleli a věnovali pro společnou věc svůj čas i nápady,“ dodala starostka Skalová.
)  Zdroj:https://www.zaktv.cz/zpravy/5216-titul-vesnice-roku-2017-karlovarskeho-kraje-pu-

tuje-letos-do-skalne-na-chebsku.html

https://www.kr-zlinsky.cz/slavkov-byl-vyhlasen-vesnici-roku-2017-ve-zlinskem-kraji-aktuality-14021.html
https://www.kr-zlinsky.cz/slavkov-byl-vyhlasen-vesnici-roku-2017-ve-zlinskem-kraji-aktuality-14021.html
https://www.zaktv.cz/zpravy/5216-titul-vesnice-roku-2017-karlovarskeho-kraje-putuje-letos-do-skalne-na-chebsku.html
https://www.zaktv.cz/zpravy/5216-titul-vesnice-roku-2017-karlovarskeho-kraje-putuje-letos-do-skalne-na-chebsku.html
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) Vysočina

Heřmanov
soutěžilo: 14 obcí

Letošní titul Vesnice Kraje Vysočina získala obec Heřmanov na Žďársku. Rozhodla o tom desetičlenná 
odborná komise. Obec při své obsáhlé prezentaci prokázala jasnou koncepci svého rozvoje, zejména kva-
litní práci s mládeží, příkladnou péči o zeleň a životní prostředí a vysoký stupeň občanské soudržnosti 
včetně propagace svých rodáků. Obec také dobře spolupracuje s místním zemědělským subjektem. Ob-
čané obce rovněž udržují lidové tradice, prostřednictvím mnoha spolků i jednotlivců ze svých řad. Obec 
vzorně pečuje o své občany s cílem udržení vysokého standardu občanské vybavenosti a vzájemné sou-
držnosti obce.

Hodnocení probíhalo od 29. do 31. května. Při své práci urazila komise po kraji bezmála 500 km. 
Slavnostní předání všech ocenění za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka bude 

v Heřmanově ve čtvrtek 3. srpna. Mezi nejúspěšnější obce Kraj Vysočina rozdělí na oceněních celkem 
425 tisíc korun. 
– Zlatá stuha: Heřmanov (okres Žďár nad Sázavou)
– Modrá stuha: Třeštice (okres Jihlava) 
– Bílá stuha: Dolní Město (okres Havlíčkův Brod)
– Zelená stuha: Sobíňov (okres Havlíčkův Brod)
– Cena naděje pro živý venkov: Kaliště (okres Pelhřimov)
–  Zlatá cihla: Městys Okříšky (okres Třebíč) - Nová hasičská zbrojnice
–  Diplomy: za moderní knihovnické a informační služby: Městys Okříšky (okres Třebíč); za propojení 

generací: Věžnice (okres Havlíčkův Brod); za příkladnou péči o kulturní památky v obci: Šebkovice 
(okres Třebíč); za obnovení lidových tradic: Jiřice (okres: Pelhřimov); za uchování povědomí o his-
torii obce: Vepříkov (okres: Havlíčkův Brod)

)  https://www.kr-vysocina.cz/hermanov-slavi-titul-vesnice-kraje-vysocina-roku-2017/d-4080789/
p1=1013

)  http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/hermanov-je-vesnici-kraje-vysocina-ro-
ku-2017-136863/

) Jihočeský kraj

Pištín
soutěžilo 16 obcí

Dne 19. června se vyhlašova-
la Vesnice roku za Jihočeský kraj. 
Letos obsadil první příčku Piš-
tín. Hned za ním skončili Mičo-
vice a Hajany. Obec na Česko-
budějovicku s 636 obyvateli zís-
kala svůj premiérový titul.

Již tradičně oznámila hejtman-
ka Ivana Stráská výsledky staros-
tovi vesnice telefonicky. „Chci 
moc poděkovat všem, kteří se 
na tomto našem úspěchu podí-
leli,“ řekl zaskočený starosta Jaroslav Havel. Moment překvapení hned vystřídaly pocity radosti. Stří-
brná příčka patří Mičovicím na Prachaticku, bronz berou Hajany na Strakonicku. Desetičlenná komi-
se, v čele s Bohumilem Rodem, letos vybírala z 16 obcí.

„Obec žije po celý rok bohatým kulturním životem a působí v ní řada spolků, které udržují venkov-
ské tradice. V posledních letech zde mimo jiné opravili chodníky, vybudovali čističku odpadních vod 
či sportovně rekreační areál a dovybavili například i včelařskou expozici. Zároveň tu také nově otevře-
li mateřskou školu a obec rovněž velmi úzce spolupracuje s místními podnikatelskými subjekty, zdej-
ší farností a prostřednictvím chráněné dílny vytváří pracovní podmínky pro klienty Chelčického do-
mova sv. Linharta,“ vyjmenovala hejtmanka Stráská hlavní důvody, proč se letos rozhodla hodnotící 
komise právě pro Pištín.

Pavel Hroch, náměstek hejtmanky, dodal, že díky soutěži o Vesnici roku jsou jihočeské vesnice rok 
od roku krásnější a stávají se kvalitním místem pro život. V rámci Programu obnovy venkova uvolní 
kraj téměř 100 miliónů korun. Tato částka je nejvyšší z celé republiky.
– Udělována byla i další ocenění:
– Bílá stuha: Obec Lodhéřov
– Modrá stuha: Obec Svatý Jan nad Malší
– Oranžová stuha: Obec Čejetice
– Zelená stuha: Obec Bernartice
– Cena naděje pro živý venkov: Obec: Albrechtice nad Vltavou
–  Zlatá cihla, kategorie C (nové venkovské stavby): Obec Jankov: Nová hasičská zbrojnice Holašo-

vice
–  Diplom za moderní knihovnické a informační služby Obec Branice
–  Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Obec Strunkovice nad Blanicí
–  Čestná uznání: Za podporu podnikání: Řepeč; Vladimíru Macounovi starostovi obce Nerestce za 

dlouhodobý rozvoj obce; Za užití přírodních prvků v krajině: Kačlehy; Za vzornou péči o nejmlad-
ší obyvatele obce: Čepřovice

 )  http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/15837-hejtmanka-straska-volala-starostovi-pis-
tina-stali-jste-se-vesnici-roku-jihoceskeho-kraje-2017.html

https://www.kr-vysocina.cz/hermanov-slavi-titul-vesnice-kraje-vysocina-roku-2017/d-4080789/p1=1013
https://www.kr-vysocina.cz/hermanov-slavi-titul-vesnice-kraje-vysocina-roku-2017/d-4080789/p1=1013
http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/hermanov-je-vesnici-kraje-vysocina-roku-2017-136863/
http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/hermanov-je-vesnici-kraje-vysocina-roku-2017-136863/
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/15837-hejtmanka-straska-volala-starostovi-pistina-stali-jste-se-vesnici-roku-jihoceskeho-kraje-2017.html
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/15837-hejtmanka-straska-volala-starostovi-pistina-stali-jste-se-vesnici-roku-jihoceskeho-kraje-2017.html
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) Královéhradecký kraj

Přepychy
soutěžilo 15 obcí

Zlatou stuhu získala obec Přepychy na Rychnovsku, kde budou 19. srpna slav-
nostně předána všechna ocenění. 

„Konkurence v této soutěži je obrovská. V dnešní době prakticky nenajdeme 
obec, kde by lidé nepečovali o její vzhled a nesnažili se využívat všech dostupných 
nástrojů k rozvoji. Ti, kdo se v daném roce do soutěže přihlásí, si jsou většinou vě-
domi, že ve všech posuzovaných okruzích dosahují nadstandardních výsledků. 
Všichni ocenění si zaslouží naše uznání a poděkování,“ řekl hejtman Jiří Štěpán. 
– Zlatá stuha: Obec Přepychy (okr. Rychnov nad Kněžnou )
– Modrá stuha: Obec Hrádek (okr. Hradec Králové )
– Bílá stuha: Obec Pohoří (okr. Rychnov nad Kněžnou) 
– Zelená stuha: Městys Velký Vřešťov (okr. Trutnov )
– Oranžová stuha: Obec Nahořany (okr. Náchod )
– 2. místo: Obec Žďár nad Metují (okr. Náchod )
– 3. místo: Obec Křinice (okr. Náchod )

Ceny hejtmana: Městys Nový Hrádek (okr. Náchod), za vzorné vedení obecních kro-
nik a za moderní knihovnické a informační služby; Obec Vilantice (okr. Trutnov), za ak-
tivní život na venkově; Obec Borová (okr. Náchod), za obnovu a udržování venkovských 
tradic; Obec Kratonohy (okr. Hradec Králové), za originální prezentaci; Obec Trnov (okr. 
Rychnov nad Kněžnou), za rozvoj zázemí pro činnost spolků; Obec Vysoká nad Labem 
(okr. Hradec Králové), za vybudování zázemí pro sport 
–  Cena SPOV: Obec Librantice (okr. Hradec Králové), za koncepční rozvoj obce 
–  Cena naděje pro živý venkov: Obec Hlušice (okr. Hradec Králové), za místní 

spolkový život a občanskou společnost v obcích 
–  Zlatá cihla: Obec Vysoká nad Labem (okr. Hradec Králové), kategorie C – nové 

venkovské stavby: rozhledna
Ocenění obcím budou slavnostně předána v Přepychách 19. srpna. 

)  Zdroj:  http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-
-centrum/aktuality1/vesnici-roku-kralovehradeckeho-kraje-jsou-pre-
pychy-102285/

Ocenění v soutěži:

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole – Nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentu-
je ve všech posuzovaných oblastech.

Modrá stuha za společenský život – Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, znakem společenské-
ho života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tra-
dičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. Důležitá je i péče o duchovní hodnoty obce a návaz-
nost na tradice. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.

Bílá stuha za činnost mládeže – Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční pod-
poru jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, prá-
ce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých 
lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trva-
lé práce s dětmi a mládeží v místě.

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – Oceněná obec má koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat 
o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou strán-
kou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je poje-
tí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně od-
povídající skladba zeleně, venkovský ráz.

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Oceňovány jsou pozitivní stránky spolupráce ze-
mědělských subjektů hospodařících v krajině se samosprávami. Toto ocenění je zaměřeno také na hledání nových 
forem spolupráce při správě venkovského prostoru.

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích – Symbolem této ceny je 
duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto cenou převzalo Sdružení místních samospráv ČR, 
které je přesvědčeno, že pro každou obec je klíčová aktivita místních spolků a zájmových sdružení. Ty představují 
místní život v obci, jsou nespornými nositeli místní kultury, společenského života a občanské společnosti. Jejich pod-
pora je nejen věcí obce, ale i orgánů veřejné moci.

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – Ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy 
venkova, cílem udílení tohoto ocenění je získat evidenci a přehled o těchto stavbách a také tyto stavby zveřejnit v ka-
ždoročně vydávané propagační publikaci „STAVBY VENKOVA”.

Stavby jsou hodnoceny v kategorii:
A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu,
B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby,
C – nové venkovské stavby
 

V rámci krajských kol soutěže může krajská hodnotitelská komise dále udělit diplomy za:
•		moderní	knihovnické	a	informační	služby,
•		vzorné	vedení	kroniky,
•		rozvíjení	lidových	tradic,
•		kvalitní	květinovou	výzdobu	v	obci	(Fulínova	cena),
•		příkladnou	péči	o	historickou	zástavbu	obce.	 Zdroj: www.vesniceroku.cz
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http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/vesnici-roku-kralovehradeckeho-kraje-jsou-prepychy-102285/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/vesnici-roku-kralovehradeckeho-kraje-jsou-prepychy-102285/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/vesnici-roku-kralovehradeckeho-kraje-jsou-prepychy-102285/
http://www.vesniceroku.cz/
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Hlinsko se stalo na dva dny místem pro setkání zástupců míst-
ních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících meto-
dou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky, Polska, Slo-
venska, Gruzie, Rakouska a dalších zemí se v diskuzích vrátily k pod-
statě metody LEADER. Setkání sloužilo k výměně zkušeností, 
přátelským setkáním aktérů venkova, navázání spolupráce a před-
stavení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru.

Slavnostní zahájení již šestého mezinárodního setkání Leader-
FEST 2017 Hlinsko aneb „Venkov tradičně i nově“ se uskutečnilo ve 
středu 31. května dopoledne, přítomné přivítal předseda MAS Hli-
necko, jež byla hlavní organizátorem celé akce, Martin Pavliš , otec 
myšlenky LeaderFESTu a zároveň předseda Národní sítě MAS Jiří 
Krist, starosta města Hlinska Miroslav Krčil a radní Pardubického 
kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.

Po zahájení se již rozběhla programem naplánovaná vlna 
workshopů, diskuzí a také individuálních setkání nad aktuálními té-
maty hlavně vysokého zpoždění procesu schvalování Strategií ko-
munitně vedeného místního rozvoje, projekty spolupráce MAS, 
zkušenostmi s prvními výzvami MAS v operačních programech ne-
bo tvorbou interních postupů, ve kterých jsou popsány lhůty, od-
povědnost a postup činnosti uvnitř MAS.

Celou středu se na Betlémě mezi roubenými chaloupkami konal 
doprovodný kulturní program v podobě jarmarečních stánků nabí-
zejících regionální a místní produkty a výrobky regionálních značek. 

LeaderFEST 2017 v Hlinsku aneb Venkov tradičně i nově
Návštěvníci měli možnost vidět ukázky venkovské kultury evrop-
ských národů v  podobě hudby a tance. Během dne se souběžně 
uskutečnily exkurze do skanzenu Veselý Kopec, hlineckého muzea 
a galerie, zábavného parku Peklo Čertovina a hlineckého pivovaru.

Večerní program byl zahájen rautem připraveným převážně 
z regionálních surovin farmářů a výrobců Pardubického kraje. Kul-
turní zážitek si mohli hosté užít při divadelním představení „Havlo-
vy kraťasy“, které zahrál Divadelní spolek GT Hlinsko. Během veče-
ra byl nakrojen dort k  oslavě 10. výročí od založení Národní sítě 
MAS ČR. K poslechu i tanci hrála do pozdních nočních hodin stu-
dentská kapela Day Dreams.

Čtvrteční dopoledne zahájil aktuálními informaci v rámci Programu 
rozvoje venkova ministr zemědělství Marian Jurečka a poděkoval za 
spolupráci. Dopoledne pak bylo věnováno zkušenostem s prvními 
výzvami MAS v dalších operačních programech a přípravě výzev z OP 
Životního prostředí s vazbou na tematickou pracovní skupinu Ovocné 
stromy a krátké dodavatelské řetězce. Nechyběly ani exkurze do histo-
rické části Betléma s výkladem.

Akce byla částečně financována z Celostátní sítě pro venkov. 
Dalšími spolupracujícími partnery bylo město Hlinsko, zástupci 
MAS Pardubického kraje, studenti gymnázia v  Hlinsku, hotelové 
školy Bohemia v Chrudimi a další dobrovolníci. VF
)  Krátký šot je možné shlédnout zde: http://www.ahp.cz/videos/

leaderfest-2017/

 Foto: TSu a archiv NS MAS

http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/leaderfest-2017-aneb-venkov-tradicne-i-nove/
http://www.ahp.cz/videos/leaderfest-2017/
http://www.ahp.cz/videos/leaderfest-2017/
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NS MAS už deset let pomáhá 
rozvoji venkovských regionů

Aktuální stav vyhlášených výzev v IROP v době LEADERFESTu:

Propojovat místní aktéry, kteří usilují o rozvoj venkovského prostoru, je cílem Národní sítě Místních 
akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS ČR), jež letos na jaře oslavila desáté výročí svého vzniku. 
Stala se respektovanou organizací, která hájí zájmy venkovských regionů – místních akčních skupin 
(MAS) ve vztahu k orgánům státu a zároveň vytváří podmínky pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při 
administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova. V letech 2007–2013 získaly MAS na 
realizaci strategických plánů 5,3 miliardy korun z Programu rozvoje venkova (PRV). V programovacím 
období 2014 – 2020 by tato částka měla být více než trojnásobná.

„Snahou NS MAS v posledních deseti letech bylo vyjednat co nejširší podporu našeho venkova 
z Evropské unie. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metodu LEADER, kterou MAS uplatňu-
jí, se pro období 2014 – 2020 podařilo prosadit do čtyř operačních programů,“ řekl místopředseda 
NS MAS Jan Florian.

Velkým problémem podle něj ale je proces schvalování strategií komunitně vedeného místního rozvo-
je (SCLLD), které se vztahují k území jednotlivých MAS a jsou podmínkou pro čerpání evropských dotací. 

„Ze strany ministerstev to trvá už velmi dlouho. Za dva roky od podání prvních strategií prošla úspěšně 
tímto procesem jen polovina z nich. Zbytek přitom musí být dle nařízení EU vyhodnocen do konce letoš-
ního roku. Bariérou pro rychlé čerpání dotací je také zdlouhavá komunikace s ministerstvy při přípravě 
a vyhlašování výzev a funkčnost, respektive spíš nefunkčnost, monitorovacího systému,“ posteskl si.

„Některá ministerstva spravující jednotlivé operační programy podle něj řeší až přílišné detaily, 
a tak komplikují nebo oddalují rozdělování evropských  dotací na projekty ve venkovském prostoru,“ 
řekl předseda NS MAS Jiří Krist. 

„Snažíme se také využít veškeré dostupné prostředky, které jako střešní nevládní organizace máme, aby-
chom urychlili hodnocení strategií a následné vyhlašování výzev a schvalování projektů,“ doplnil Florian.

Na komplikovanou situaci v oblasti podpory rozvoje venkovských regionů se NS MAS snaží dlou-
hodobě upozorňovat, a to i ve spolupráci s dalšími střešními organizacemi jako je Sdružení místních 
samospráv (SMS), Svaz měst a obcí (SMO), Spolek pro obnovu venkova (SPOV) nebo Asociace krajů 
(AsK). „Naše možnost přímo ovlivnit některé procesy je ovšem značně omezená, přesto jsme aktivní 
a neustále předkládáme návrhy řešení problémů, které nám naši členové hlásí,“ dodal.

NS MAS byla oficiálně založena v dubnu 2007, už od listopadu 2005 ale fungovala jako neformál-
ní seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova.  V současné době je 
jejími členy 167 ze 179 existujících MAS.

Hlavním posláním národní sítě Mas je především sdružovat místní akční skupiny, rozvíjet spolupráci s dalšími 
aktéry, kteří působí ve prospěch venkova a jeho obyvatel, hájit společné zájmy členských Mas ve vztahu k orgánům 
státu, prosazovat transparentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování Mas 
a k vytváření podmínek pro rozšiřování vlivu a úlohy Mas při administraci dotací z fondů určených k podpoře 
rozvoje venkova a reprezentovat a zastupovat členské Mas v jednáních na národní a mezinárodní úrovni.

Dalším důležitým úkolem je propagovat a popularizovat úlohu Mas v komunitně vedeném místním 
rozvoji, k tomu pořádat a organizovat přednášky, školení a instruktáže k vyšší účinnosti práce pro venkov, 
podílet se na pořádání národních a mezinárodních konferencí, výstav, slavností, společenských a kultur-
ních akcí podporujících udržitelnost a fungování venkova. NS MAS

Zpoždění operačních programů 
aneb úřady proti místnímu rozvoji

Píše se rok 2017 a venkovské obce, podnikatelé a neziskové organizace si již vybraly téměř polovinu pro-
jektů z evropských dotací, které zlepšují život obyvatel i kvalitu komunikací a veřejného prostoru. Místní akční 
skupiny, které pomáhají zúřadovat pro venkovské oblasti tyto eurodotace, se chystají na začátku roku 2018 vy-
hodnotit (evaluovat) tříleté čerpání a navrhovat změny ve svých strategiích, aby přinesly ještě více přidané hod-
noty spolupráce. Řídící orgány a jejich platební agentury společně vyhodnotily a ocenily práci nejlepších MAS.

…aneb
V roce 2017 se pozvolna rozjely výzvy pro žadatele v několika málo místních akčních skupinách. 

Nacházíme se ve čtvrtém roce programového období EU 2014-2020 a řídící orgány byly schopny vy-
hodnotit asi polovinu jejich předložených strategií. Začátkem roku 2018 nastane tzv. milník, kdy se 
mají hodnotit, ale některé regiony ještě nevydaly a nejspíš ještě nerozdělí ani korunu.

MAS chtěly své řádově několika desítek milionové alokace, ale ministerstvo pro místní rozvoj pro 
ně připravilo systém jako by měly rozdělovat miliardy. Místo přímočarosti a jednoduchosti se vytvo-
řil složitý systém, který pohlcuje sám sebe.

http://nsmascr.cz/ostatni/2017/ns-mas-uz-deset-let-pomaha-rozvoji-venkovskych-regionu/
http://nsmascr.cz/ostatni/2017/ns-mas-uz-deset-let-pomaha-rozvoji-venkovskych-regionu/
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Všichni vědí, že je to špatně, ale snaží se s tím něco dělat? Vždyť hlavní je koncový žadatel. MASky 
si stěžují na absurdně zdlouhavou mašinerii řídících orgánů na ministerstvech (MMR, MZe, MPSV, MŽP, 
OP VVV) a jejich platebních agenturách (CRR, SZIF, SFŽP…), natož aby se mezi sebou koordinovaně 
domlouvaly. Pro řídící orgány jsou MASky zase organizovaným zástupem nejširších pohledů a názo-
rů (vedle bezbřehého hejna individuálních žadatelů, kde platí jediné: „ber nebo běž“).

Přitom pro venkov by to bylo velice jednoduché – namísto různých operačních programů s jejich 
přesahy a průniky vytvořit nový operační program „VENKOV“, kde by se uplatnilo vše, co vlastně ob-
ce, spolky a podnikatelé na venkově chtějí, a co si dali na počátku do svých strategií ještě před tím, 
než se musely „povinně“ přizpůsobit programovým rámcům OP.

Chtělo by to prostě takový malý operáček pro naše vesničky na kulturáky, cestičky, školičky, kap-
ličky či dílničky. To je výhled do budoucna. Svítí nám toto světlo na konci tunelu po roce 2020? Vyjed-
návání už začíná… TSu

Proces schvalování strategií MAS:
týden 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
Podáno v 1. výzvě celkem: 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
Počet	žádostí	u	hodnotitelů	–	FN	a	P: 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet	žádostí	u	žadatelů	–	FN	a	P: - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukončena	administrace	z důvodu	nesplnění	podmínek	kontroly	FN	a	P: - 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Odeslané	žádosti	do	fáze	věcného	hodnocení: 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Ukončena	administrace	z důvodu	nesplnění	podmínek	věcného	hodnocení: 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Staženo žadatelem 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vráceno	do	2.	kola	VH	(po	kontrole	FN+P	po	připomínkách	z velké	komise): 150 150 150 150 150 146 145 144 141 138
Vráceno	do	3.	kola	VH	(po	kontrole	FN+P	po	připomínkách	z velké	komise): 116 113 101 99 93 88 84 83 82 79
Splnění	podmínek	věcného	hodnocení: 100 97 91 86 86 84 83 79 77 75
Vydání akceptačních dopisů 88 83 83 83 83 74 72 72 72 72
Podáno v 2. výzvě (příjem žádostí do 31. 12. 2016) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Počet	žádostí	u	hodnotitelů	–	FN	a	P: - - - - - 0 0 0 0
Počet	žádostí	u	žadatelů	–	FN	a	P: - - - - - 1 1 1 1 1
Ukončena	administrace	z důvodu	nesplnění	podmínek	kontroly	FN	a	P: 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2
Odeslané	žádosti	do	fáze	věcného	hodnocení: 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33
Vráceno	do	2.	Kola	VH	(po	kontrole	FN+P	po	připomínkách	z velké	komise): 25 24 22 22 17 16 14 11 6 3
Vráceno	do	3.	Kola	VH	(po	kontrole	FN+P	po	připomínkách	z velké	komise): 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
Splnění	podmínek	věcného	hodnocení: 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1
Vydání akceptačních dopisů 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Podáno v 3. výzvě (otevřena 17. 5. 2017) 2 2 1 1 - - - - - -
Počet	žádostí	u	hodnotitelů	–	FN	a	P: 0 1 0 1 - - - - - -
Počet	žádostí	u	žadatelů	–	FN	a	P: 0 0 0 0 - - - - - -
Ukončena	administrace	z důvodu	nesplnění	podmínek	kontroly	FN	a	P: 0 0 0 - - - - - - -
Odeslané	žádosti	do	fáze	věcného	hodnocení: 1 1 1 - - - - - - -

Zdroj: http://nsmascr.cz/aktuality/2017/prubeh-hodnoceni-sclld-16-tyden-2017/

Seznam č. 6 schválených SCLLD v květnu a červnu 2017:

logo web Název strategie

77. Místní akční skupina Hříbě-
cí hory, z.s. 

Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje Místní akční skupiny 
Hříběcí hory

78. MAS Hanácký venkov, z.s.  Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje MAS Hanácký venkov, 
z. s.

79. MAS Lednicko-valtický 
areál, z.s.

SCLLD MAS Lednicko-valtický areál, 
z.s.

80. MAS Východní Slovácko,z.s. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Východní 
Slovácko, z.s. na období 2015 – 2023 
– Barevná venkovská harmonie

81. MAS České středohoří, z.s. SCLLD MAS České středohoří

82. MAS Frýdlantsko – Besky-
dy z.s. 

Strategie CLLD MAS Frýdlantsko-Be-
skydy z.s.

83. Místní akční skupina Podhos-
týnska, z. s. 

Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje území Místní akční 
skupiny Podhostýnska

84. Místní akční skupina Jemnic-
ko, o.p.s. 

Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje pro území MAS Jemnic-
ko pro období 2014 – 2020

85. Bystřička, o.p.s.  Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje MAS Bystřička

86. MAS Královédvorsko, z. s. MAS Královédvorsko – nové příleži-
tosti našemu regionu

87. Místní akční skupina Třeboň-
sko o.p.s. 

Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje Místní akční skupiny 
Třeboňsko o.p.s.

http://nsmascr.cz/aktuality/2017/prubeh-hodnoceni-sclld-16-tyden-2017/
http://www.hribecihory.cz/
http://www.hribecihory.cz/
http://www.hribecihory.cz/
http://www.hanackyvenkov.cz/
http://www.hanackyvenkov.cz/
http://www.mas-lva.cz/
http://www.mas-lva.cz/
http://www.mas-lva.cz/
http://www.masvychodnislovacko.eu/
http://www.masvychodnislovacko.eu/
http://www.mascs.cz/
http://www.mascs.cz/
http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/
http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/
http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/
http://www.mas-podhostynska.cz/
http://www.mas-podhostynska.cz/
http://www.mas-podhostynska.cz/
http://www.jemnicko.cz/
http://www.jemnicko.cz/
http://www.jemnicko.cz/
http://www.masbystricka.cz/
http://www.masbystricka.cz/
http://www.maskd.cz/
http://www.maskd.cz/
http://www.mas-trebonsko.cz/
http://www.mas-trebonsko.cz/
http://www.mas-trebonsko.cz/
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88. MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Integrovaná strategie území MAS 
SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

89. MAS Horňácko a Ostrožsko 
z.s.

Strategie komunitně vedeného roz-
voje MAS Horňácko a Ostrožsko 2014 
-2020

90. MAS Lužnice, z.s. Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje

91. Místní akční skupina Stolové 
hory, z. s.

Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje místní akční skupiny 
Stolové hory pro období 2014–2020

92. Místní akční skupina Severní 
Chřiby a Pomoraví, z.s. 

Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje pro období 2014 
až 2020 Místní akční skupiny Severní 
Chřiby a Pomoraví

93. Luhačovské Zálesí, o.p.s.  Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí 
pro období 2014–2020

94. Posázaví o.p.s. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje místní akční skupi-
ny Posázaví

95. Místní akční skupina Šipka, z.s. Strategie komunitně vedeného 
rozvoje území Místní akční skupiny 
Šipka

96. Jižní Haná o. p. s.  Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje území MAS Jižní Haná 
pro období 2014–2020

97. MAS Chrudimsko, z.s. Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje Místní akční skupiny 
Chrudimsko v programovém období 
2014 až 2020

98. Rozvoj Krnovska o.p.s.  SCLLD – MAS Rozvoj Krnovska Hor-
nolidečska na období 2014–2020

99. MAS Litomyšlsko o.p.s. Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje území MAS Litomyšlsko

100. MAS Hornolidečska, z.s.  Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje MAS

101. Region HANÁ, z. s. Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje MAS Region HANÁ

102. MAS Ploština, z. s. STRATEGII KOMUNITNĚ VEDENÉHO 
MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS 
PLOŠTINA PRO OBDOBÍ 2014–2020

103. MAS Vizovicko a Slušovicko, 
o.p.s.

MAS Vizovicko a Slušovicko 
– Trnek a slivovice ráj

104. MAS Brána do Českého ráje, 
z.s.

Strategie komunitně vedeného míst-
ního rozvoje 2014–2020

Zdroj: ns Mas: http://nsmascr.cz/schvalene-sclld/

Celkový stav hodnocení strategií CLLD podle jednotlivých krajů, stav k 23. 6. 2017

Kraj Počet	MAS Žádostí Schváleno	k 23.	6.	2017 % kraje k 21. 4. %	kraje	k 23.	6.
Středočeský 27 38 10 30% 37%
Pardubický 13 13 12 77% 92%
Královéhradecký 15 15 11 53% 73%
Liberecký 6 7 3 50% 50%
Ústecký 8 9 4 37% 50%
Karlovarský 5 6 3 60% 60%
Plzeňský 9 9 4 44% 44%
Jihočeský 17 17 6 24% 35%
Jihomoravský 18 18 9 44% 50%
Olomoucký 16 18 11 50% 69%
Moravskoslezský 12 13 9 58% 75%
Zlínský 18 21 12 11% 67%
Vysočina 16 17 10 50% 62%
Celkem 180 201 104 42% 58%

Přepočet tsu na základě informací MMR a ns Mas

http://www.svatovaclavsko.cz/
http://www.svatovaclavsko.cz/
http://www.leader.ostrozsko.cz/
http://www.leader.ostrozsko.cz/
http://www.leader.ostrozsko.cz/
http://www.masluznice.bechynsko.cz/
http://www.masluznice.bechynsko.cz/
http://www.mas-stolovehory.cz/
http://www.mas-stolovehory.cz/
http://www.mas-stolovehory.cz/
http://www.masschp.cz/
http://www.masschp.cz/
http://www.masschp.cz/
http://www.luhacovskezalesi.cz/
http://www.luhacovskezalesi.cz/
http://leader.posazavi.com/
http://leader.posazavi.com/
http://www.massipka.cz/
http://www.massipka.cz/
http://www.masjiznihana.cz/
http://www.masjiznihana.cz/
http://www.maschrudimsko.cz/
http://www.maschrudimsko.cz/
http://www.maskrnovsko.cz/
http://www.maskrnovsko.cz/
http://www.mas-lit.cz/
http://www.mas-lit.cz/
http://www.mashornolidecska.cz/
http://www.mashornolidecska.cz/
http://nsmascr.cz/schvalene-sclld/
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Třetí výzva na podporu SCLLD vyhlášena
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo již třetí výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Nově vyhlášená výzva je určena pouze MAS, jimž neby-

ly schváleny žádosti podané v předchozích dvou výzvách. Žádosti o podporu lze podávat do 30. června 2017.
Česká republika má z minulosti pozitivní zkušenosti s uplatněním principů Komunitně vedeného místního rozvoje a metody LEADER, která je založena na přístupu „zdola nahoru“. Tato metoda umožňuje 

lepší zacílení podpory podle místních potřeb. Veškeré náměty a projekty by totiž podle tohoto principu měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů. Čím více subjektů je 
v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS, jejichž základním cílem je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. V rámci realiza-
ce strategií CLLD mohou žadatelé z území MAS žádat o podporu integrovaných projektů ze čtyř programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) – Integrovaného regionálního operačního 
programu, OP Zaměstnanost (MPSV), OP Životní prostředí (MŽP) a Programu rozvoje venkova (MZe). 
) Více informací zde. MMR

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Aktuality/CLLD_vyzva_3
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Usnesení z jednání výboru NS MAS ČR:

OlOMOUc, 9. KVětNa 2017

Výbor schvaluje:

–  příspěvek KS jako kompenzaci nákladů na cestovné, projekty, zajištění míst jednání atd. fakturova-
ný na KS nebo vysílající MAS ve výši 14 000 Kč s DPH

–  rozdělení položky rozpočtu s názvem předsednictvo do konce roku 2017 na částky: nájem neby-
tových prostor 140 000,- Kč, příspěvek KS na činnost KS 182 000,- Kč, ubytování a cestovné před-
sedy a místopředsedů 170 000,- Kč a rezerva 108 000,- Kč

–  vyzvat zástupce MMR ke svolání mimořádné Národní stále konference mezi 15. až 30. červnem 2017. 
– finanční podporu akce Má vlast cestami proměn ve výši 10 000 Kč s DPH
– zahraniční členský příspěvek organizaci PREPARE ve výši 200 Eur
– uzavření smlouvy o vedení účetnictví s firmou HASLY s.r.o. a pověřuje předsedu jejím podpisem. 
–  prodloužení smlouvy s operátorem T-mobile pro 4 telefonní čísla (2x neomezené tarify na volání, 

2x mobilní internet do PC 10GB a 3GB) ve výši 1 590 Kč s DPH a pověřuje předsedu jejím podpisem 

Bere na vědomí: 

– návrh účetních úprav směrnic předložené k jednání Výboru 9. 5. 2017 
– rozsudek soudu ve sporu s MAS Karlštejnsko z. ú.: 

I. Rozsudek soudu I. stupně se potvrzuje. 
 II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 9.825,20 Kč odvolacího řízení do tří dnů od nabytí práv-
ní moci rozsudku k rukám právního zástupce jako náhradu nákladů II. zástupce žalovaného. 

) Dává za úkol:

Členům Výboru 

–  Naformulovat dopis pro MAS ke zjištění jejich současné ekonomické situace kvůli řešení nespláce-
ní úvěrů u České spořitelny

–  Vytvořit interní směrnici pro užívání loga NS MAS
–  Ověřit možnost pronájmu nebytových prostor na Jakubcově ulici v Praze pro kancelář NS MAS
– Na základě připomínek členů výboru dopracovat finální účetní úpravu směrnic NS MAS
–  Připravit dopis směřovaný na zřizovatele Regionální stálé konference zaměřený na podporu svo-

lání mimořádné Národní stále konference 

tajemnici 

–  Zaregistrovat krátké logo (znak a zkratku NS MAS) v barevné, šedivé a černobílé variantě na Úřadu 
pro ochranu průmyslového vlastnictví za cenu cca 4 000 Kč/1 rok. 

–  Ověřit možnost použití čestného prohlášení, že se osoba vyslaná na pracovní cestu zříká možnos-
ti vymáhat náhradu škody při dopravní nehodě namísto havarijního pojištění. 

–  Vytvořit seznam odpovědných osob, které mají na starosti smlouvy o spolupráci za partnerské or-
ganizace. 

analytikovi 
–  Zjistit více informací o nabídce databáze MAS od pana Ryšavého a vytvořit krátkou informaci pro 

další jednání Výboru. 
–  Opakovaně zaslat žádost o doplnění fáze hodnocení Strategií CLLD a další data pomocí elektronic-

kého formuláře NS MAS.  VF

) Výběr ze zápisu:

Informace z krajů: 
–  p. Danielová (JMK) informovala, že se uskutečnilo RSK v Jihomoravském kraji, kde byla přijata 

usnesení z NSK. I přes dopis (týkající se zpoždění hodnocení SCLLD a nemožnosti splnění milníků) 
zaslaný hejtmanem Zlínského kraje náměstkyni Dostálové z MMR se situace nikam neposunula. 

–  Krajská sdružení Olomouckého, Jihomoravského, Plzeňského a Zlínského kraje navrhují vyvolat mi-
mořádnou NSK z důvodů neplnění usnesení NSK č. 14 nejpozději do 30. 6. 2017. JMK bude směřo-
vat písemný požadavek na splnění usnesení č. 14 NSK na adresu ministryně Karly Šlechtové. 

–  Pro partnery v území bude zpracován podrobnější popis vysvětlující, co NS MAS požaduje od ŘO. 
Dále bude aktualizován přehled lhůt schvalování SCLLD doplněný o termíny MAS, které žádají 
o prodloužení lhůt pro vypořádání připomínek ŘO a tento materiál by měly MAS posouvat po po-
litické linii (starostové, hejtmani, poslanci, senátoři apod.) 

–  Předseda J. Krist informoval, že se účastnil setkání MAS v Jihočeském kraji a zazněl požadavek, že by 
nečlenské MAS chtěly přístup do zalogované části webu pro MAS (přístup mají zřízen pouze členové NS 
MAS), aby mohly používat seznam hodnotitelů OPZ, který vytvořila NS MAS. Už dříve bylo avizováno, že 
pokud si o to nečlenové požádají, může jim být vytvořen individuální přístup na web NS MAS. V tako-
vém případě se musí obrátit na analytika NS MAS Jana Libosvára (analytik@nsmascr.cz)

–  MAS ve Středočeském kraji v případě navazujícího projektu OPTP nechtějí hodnocení převzít od 
Národní sítě zdravých měst, ale chtějí, aby si NS MAS vytvořila vlastní metodiku hodnocení. MAS 
v kraji nabídly pomoc při tvorbě kritérií hodnocení.

–  Místopředseda Winter informoval, že MAS v Olomouckém kraji nesouhlasí s navazujícím projek-
tem OPTP na konzultanty a hodnocení MAS. 

–  Doporučení: MAS, které podaly žádost na 4.2 Režie MAS na jeden rok a stále nemají schválenou 
SCLLD by měly uspořádat alespoň jeden seminář a podat ŽoZ na změnu indikátorů, aby nedošlo 
k sankcím kvůli jejich neplnění. 

mailto:analytik@nsmascr.cz
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–  Petr Revenda (JMK) informoval, že zástupci KS MAS Jihomoravského kraje se snažili vytvořit a sjed-

notit podklad pro Interní postupy MAS ve spolupráci s ŘO, ale dostali tak velké množství připomí-
nek, že se jim jednotné Interní postupy nepodařilo prosadit.

–  Gustav Charouzek informoval, že MAS v kraji Vysočina mají problém s vykazováním ve 4.2 a jsou 
zatěžovány nadbytečnou byrokracií – MAS musí do systému nahrávat i faktury pod 10 000 Kč, i když 
na to má stačit pouze seznam v tabulce, chtějí doložit veškeré úhrady všech dokladů do 10.000 Kč. 
Neakceptují čestná prohlášení, ale pouze výdajové pokladní doklady nebo výpisy z účtu, vadí jim 
označování dokladů samolepkou a chtějí je přeznačit ručně nebo razítkem, atd.

Rozdělení dlouhodobých úkolů mezi členy výboru: Předseda Krist informoval, že Jana Kuthanová 
(KHK) bude mít na starosti vnitřní chod organizace, kancelář a vnitřní normy. Winter (OLK) bude zastu-
povat NS MAS na úrovni CSV a v oblasti financí. Krist (MSK) se bude věnovat zastupování NS MAS na-
venek a práci v pracovních skupinách. Florian (PlzK) bude místopředseda pro LEADER a vyjednávání. 

Usnesení z jednání výboru NS MAS ČR:

PRaha, NIDV, 13. ČeRVNa 2017

  Výbor deklaruje, že má zájem vyjednávat o budoucnosti dalšího programového období ve spoluprá-
ci venkovských partnerů (SMS ČR, SMO ČR, SPOV ČR, Asociace krajů). 
 Neschvaluje uzavření smlouvy s Václavem Pošmurným v objemu 5x10 tis. Kč do listopadu 2017 k vy-
jednávání problémů stávajícího i základů vyjednávání budoucího stavu ESIF. 

Bere na vědomí:
–  seznam smluv a pověřuje kontaktovat stávající partnery o doplnění kontaktních konstantních osob 

formou dodatků ke smlouvám a poté o tomto bude informovat členskou základnu. 
– ukončení kauzy a vypořádání s MAS Karlštejnsko. 
–  že vyjednávání si vyžádá lidské kapacity na úrovni vyjednávače NS MAS a také společné koordinace 

mezi partnery. 

) Dává za úkol:

Členům Výboru
– vytvořit interní směrnici pro užívání loga NS MAS
– ověřit možnost pronájmu nebytových prostor na Jakubcově ulici v Praze pro kancelář NS MAS
– na základě připomínek členů Výboru dopracovat finální účetní úpravu směrnic NS MAS
–  poslat dopis Krajské hospodářské komoře Pardubického kraje připomínající Memorandum o spo-

lupráci mezi NS MAS a Hospodářskou komorou z roku 2014 a současně vyřešit stížnost paní Ond-
ráčkové z MAS Hlinecko

– Pozvat p. Urbánkovou z firmy Audit organizace na červencové jednání Výboru. 
– Poslat vyhodnocení stížnosti na zaměstnance NS MAS Jakubovi Černému z MAS Šipka
–  Projednat na červencovém výboru podrobněji vyjednávání, náplň práce, konkrétní témata, zain-

teresované sektory ministerstev, kdo bude vyjednávač a kdo ve vyjednávacím týmu

tajemnici 
–  kontaktovat vedení NS MAS s rozdělením současných partnerských smluv a zodpovědnosti za je-

jich naplňování
–  Požádat p. Ryšavého z MAS Vladař o zaslání konkrétní nabídky a návrhu smlouvy a pozvat ho na 

jednání Výboru v červenci 2017
– Dopracovat manuál na pořádání akcí NS MAS
–  Pozvat facilitátora p. Marka z CpKP na neformální jednání pro členy NS MAS, které se bude konat 

v červenci
–  Poslat aktuální seznam MAS v Pracovních skupinách při NS MAS členské základně, aby se přihlási-

li další potenciální zástupci
–  Požádat Českou spořitelnu (p. Kvaše) o zaslání seznamu expertů do hodnotících komisí pro sociál-

ní podnikání 
– Poslat finální návrh úpravy směrnic kontrolní komisi před jejich schválením

analytikovi 
–  Vytvořit krátké vysvětlení ke stávajícím smlouvám na software a databázi jako podklad výboru 

v červenci 2017
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) Výběr ze zápisu:

Aktuální informace k  postupu a rychlosti hodnocení Strategií CLLD 

Hosté: klára Dostálová – náměstkyně MMR, andrea Daňková – Oddělení podpory venkova Odbor re-
gionální politiky při MMR, Josef tabery – ředitel Odboru Řídícího orgánu PRV

Klára Dostálová (MMR) informovala, že všechny ŘO se vyjádřily již na NSK, že termíny v návrhu 
usnesení je nemožné splnit. Pokud se strategie CLLD dostávají až do 3. vlny hodnocení, tím pádem je 
něco v nepořádku i na straně žadatele a ne jen MMR. Opět zopakovala, že MMR vidí důvod ve zpož-
dění hodnocení strategií CLLD kvůli neomezenému množství jejich stran. MMR uskutečnilo 
vstřícné kroky k urychlení – vynechala se prezenční jednání velké komise, MMR-ORP zrychlilo hodno-
cení strategií CLLD o 14 dní a reálný termín vyhodnocení všech strategií vidí v říjnu 2017. Nelze vyjít 
vstříc tím, že se vynechá první a druhá vlna hodnocení strategií, není technicky možné změnit v tom-
to směru monitorovací systém MS2014+. V případě výtek MAS na hodnocení Strategií CLLD uvedla, 
že potřebují konkrétní příklady chyb, kterých se hodnotitelé dopouštějí. Informovala, že v týdnu 19. 
– 23. 6. plánuje jednání náměstků jednotlivých OP (IROP, PRV a OPZ).

Josef Tabery (MZe) si vzal slovo a informoval, že zpoždění způsobuje velký počet stran strategií 
CLLD a problémy MS2014+. Personální navýšení nemá význam – tým je složený ze zkušených lidí, kte-
ří jsou zaběhlí v komunikaci se žadateli, hodnotitelé jsou oslovováni pouze ti, kteří rychle reagují. Zbý-
vá dohodnotit 28 SCLLD.

Krist navrhl, že pokud bude zhodnoceno cca 5 SCLLD týdně, tak bude dokončeno hodnocení do 
konce září 2017. Dostálová reagovala, že nelze nastavit přesný počet schválených SCLLD za týden, pro-
tože SCLLD přichází na MMR v různých vlnách – museli by při převisu některé SCLLD zadržovat, aby 
každý týden vykazovaly stejný počet.

Andrea Daňková (MMR) doplnila, že od poslední NSK v březnu si většina MAS prodlužuje lhůty na 
vypořádání připomínek k hodnocení SCLLD. Florian informoval, že dle dat NS MAS si od NSK prodlou-
žilo termín pouze 34 SCLLD, což rozhodně není většina, NS MAS může jedině doporučovat, aby si MAS 
neprodlužovaly termíny, a víc nezmůžou. Dostálová uvedla, že dle statistik MMR nedochází ke zpož-
dění, ale naopak ke zrychlení hodnocení termínů (před NSK cca 15 dnů, po NSK cca 10 dnů).

Diskuse:
Předseda NS MAS Jiří Krist připomenul, že zpoždění hodnocení SCLLD není jediný problém MAS, 

další přichází při schvalování výzev MAS.
Makovička (ÚsK) se dotazoval, co bude pro MAS znamenat konec roku 2018 při neplnění milníků. 

Daňková a Dostálová reagovaly, že dle vyjádření náměstka Semoráda změna milníků není možná, bu-
de se jednat s Evropskou komisí ohledně financí (splnění alespoň poloviny pro osu 4) – v případě, že 
i tak nedojde k jeho naplnění, tak je tam výkonnostní rezerva – indikátory budou kontrolovány na 
úrovni celého programu a ty budou naplněny. Dle Taberyho milník za PRV 50% zazávazkování by 
neměl být problém naplnit.

Martinů se dotazovala, zda bude SZIF připraven na administrativní vlnu vyhlašování výzev 
v 1/2018. Tabery odpověděl, že SZIF bude personálně stíhat, plnění finančního milníku bráno na pri-
oritní osu 6, přerušení přijímání žádostí na SZIF (podzim 2017) je způsobeno technickou odstávkou 
systému (do toho bude načasována aktualizace pravidel).

Markéta Pošíková informovala o hodnocení Interních postupů a výzev IROP – schvalování trvá 
cca 6 měsíců – několik kol vracení, jedna vypořádaná připomínka vyvolá 3 další (chtějí něco jiného, 
co vidí u jiných MAS), bylo by dobré vydat nějaký vzor, kterého by se mohly MAS držet. Dostálová vza-
la na vědomí s tím, že Interní postupy také prodiskutují na jednání náměstků OP.

Pokud MAS používají Interní postupy, které už byly jiné MAS schváleny,
měly by to v postupech uvést, aby se nemusely kontrolovat kompletně znovu.

Krist informoval o aktuální zprávě NKÚ ohledně jednotného metodického prostředí a fungování 
MS2014+ a negativnímu hodnocení.

Florian se dotazoval na 3. Výzvu na podávání SCLLD, která končí 30. 6. 2017, ale dle něj by měla 
být nastavena tak, aby odchytávala neschválené SCLLD a požadoval za NS MAS její prodloužení. Do-
stálová reagovala, že prodloužit výzvu nelze. Zjistí u ŘO, jestli i právě hodnoceným SCLLD hrozí vyřa-
zení – banality se budou dávat do akceptačních dopisů.

Makovička upozornil na proplácení režijních výdajů MAS, kdy je žádost na režie 20x náročnější 
na vyúčtování a čas pro zpracování Žádosti o platbu než např. v MAP.

Florian v rámci PRV uvedl, že u projektů spolupráce – oproti uvolnění pravidel, bylo naopak na mo-
nitorovacím výboru PRV prezentováno přidávání limitů – jedná se o projekty o velikosti 0,5 – 1 mil. Kč, 
zahraniční spolupráce – chybí např. zahraniční pracovní cesty, jsou nesmyslné limity na úvazek, na 
ubytování, kilometr, stravování atp. NS MAS se snaží o přidání článku 20 do PRV. Tabery prověří 
všechny podněty Floriana. Uvedl, že pokud bude řešen článek 20, tak až v rámci střednědobého 
hodnocení.

Shrnutí akce LeaderFEST 2017 

–  Předseda Jiří Krist poděkoval a pochválil organizaci akce v čele s Olgou Ondráčkovou. Foltýnová 
informovala, že akce se účastnilo cca 300 českých a zahraničních účastníků a hostů, na jarmarku 
s doprovodným programem bylo okolo 70 prodejců. 

–  Krist se v rámci akce potkal se zástupci gruzínských MAS v rámci projektu NS MAS a Člověka v tís-
ni zavádění metody LEADER do Gruzie. 

–  Radim Sršeň vytknul nezájem českých MAS o spolupráci se zahraničními MAS. Dále doplnil, že by 
mělo být v rámci projektu pro CSV na LeaderFest do budoucna zahrnuta i účast zahraničních hos-
tů a její financování, aby obě akce mohly být co nejvíce propojené. 

–  Doporučení: Požadovat od českých MAS před danou akcí zaslání výtahů jejich plánovaných pro-
jektů spolupráce, neoddělovat workshopy – připojit k akci i mezinárodní účast. 

Kulaté stoly MAS k OP

Jan Florian informoval, že účel kulatých stolů je sběr nových zástupců pracovních skupin, kteří 
chtějí pracovat a podílet se na připomínkování dokumentů, sběr námětů na OP v rámci střednědobé-
ho hodnocení, atd. 

Termín kulatých stolů (IROP, PRV, OPZP, OPZ) bude září-říjen 2017 – MAS dostanou emailem upřes-
nění míst a termínů konání. 

Dvořáková doplnila, že OPZ bude pořádat na podzim semináře, kde se budou moci shrnout zku-
šenosti s prvními výzvami a podávat návrhy na zlepšení. 
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Informace pro MAS přečíslování projektů OPZ
Informujeme,  že došlo ke změně registračního čísla projektu podaného 

v rámci výzvy MAS OPZ. Nyní obsahuje číslo výzvy ŘO(16_047), nikoliv číslo 
Strategie CLLD. Jedná se pouze o administrativní změnu, která nemá na rea-
lizaci projektu žádný vliv.

Změny výzvy OPZ 

Zuzana Dvořáková informovala, že programové partnerství doporučilo ke schválení změny výzvy č. 47 
– změny ve prospěch MAS (aktivity např. rozšíření sociálního podnikání o prvovýrobu) nabydou platnosti 
pravděpodobně od července 2017. Ke změnám napíše vysvětlující zprávu, která bude rozeslána MAS.

Téma vyjednávání 2020+

Předseda Krist informoval, že vedení NS MAS se shodlo na tom, že NS MAS má zájem o vyjednává-
ní pro současné, ale i nové období.

Václav Pošmurný vysvětlil, že se nejedná o vyjednávání pro jednu organizaci, jedná se o koordina-
ci a podporu vyjednávačů daných organizací ohledně témat, která jsou projednávána na minister-
stvech (pomoci prosadit společné názory pro NS MAS, SMS, SMO, SPOV, Asociace krajů = venkov). 
Uvedl, že pokud se bude koordinovat vyjednávání již v počátku, mohou být výsledky mnohem lepší 
– již před jednáním se organizace domluví, co chtějí společně vyjednat. 

Makovička upozornil, že je zapotřebí vyřešit, kdo tedy bude zastupovat NS MAS, jakým způsobem se 
budou ovlivňovat současné a budoucí OP a toto všechno koordinovat směrem k ŘO a ministerstvům. 

Agenturou pro sociální začleňování 
Předseda Krist informoval, že se konala schůzka NS MAS se zástupci Agentury pro sociální začle-

ňování (AgSZ), dle posledního vyjednávání by MAS na KPSVL mohly dostat zvláštní finanční prostřed-
ky, ale musí zpracovat nový strategický plán pro SVL. MAS by musela zaměstnat na min. 0,5 úvazku 
manažera ASZ. Bude dál projednáváno s ASZ. 

Společná zemědělská politika 
Romana Zemanová informovala, že od náměstka pro řízení Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělává-

ní  Pavla Sekáče přišla žádost o stanovisko za NS MAS k materiálu Informace pro vládu ČR o východiscích bu-
doucí podoby SZP po roce 2020. Zemanová společně s Winterem pošlou připomínky za NS MAS do 20. června.

Změny v CLLD pro OPŽP 
Krist informoval, že Monitorovací výbor OPŽP schválil velkou část námětů ke změnám CLLD v OP-

ŽP (např. všechny MAS v ČR, rozšíření témat, atd.). Aktuálně probíhá dotazník mezi MAS na předběž-
ný zájem o rozšíření programového rámce OPŽP. K dispozici je cca 300 milionů Kč. Ke změnám Stra-
tegií CLLD by mělo dojít v rámci střednědobého hodnocení v roce 2018.

Manifest za komunitně vedený místní rozvoj 

Místopředseda Florian vysvětlil, že Manifest vznikl na základě jednání NSK a návrhu usnesení. Před-
stavil návrh manifestu za CLLD a hlavní body: dokončení hodnocení SCLLD, finanční milníky, 
MS2014+, změny SCLLD, provenkovské nastavení CLLD v IROP, znovuzavedení podpory drobné ob-
čanské vybavenosti v rámci PRV, režijní náklady MAS, projekty spolupráce MAS, umožnění zahraniční 
výměny, možnost podpory mikro, malých a středních podniků v rámci OP PIK prostřednictvím CLLD. 

Florian vysvětlil další postup k manifestu – dopracuje finální podobu manifestu, zástupci výboru 
pošlou připomínky, pak konzultace s územními partnery, poté schválení finální verze a šíření. 

 Ze zápisů VF vybral TSu

Otevřené jednání Pracovní skupiny Vzdělávání
se konalo 10. května v Praze

Pracovní skupina Vzdělávání při NS MAS pořádala 10. května v Praze v pořadí druhý diskuzní kula-
tý stůl tzv. otevřené jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV) pro zástupce MAS.

Úvodní slovo si vzala vedoucí PSV Markéta Pošíková, která zrekapitulovala aktuální informace tý-
kající se problematiky šablon a místních akčních plánů (MAP). Poté byly prezentovány záměry MAP II. 
a implementace MAP I., které přestavili Petr Kulíšek z MAS Nad Orlicí a Jiří Hrubý z MAS Bobrava. Na 
závěr pohovořila Ida Kaiserová o situační zprávě o problémech předškolního a základního vzdělává-
ní z perspektivy zpracovatelů MAP v Plzeňském kraji.

V rámci jednání se k jednotlivým tématům vedla obsáhlá diskuze, která byla zaznamenána a bude 
zveřejněna i s přehledem dotazů. Prezentace naleznete v zalogované části webu pro MAS po přihlá-
šení pod záložkou dokumenty u informací PS Vzdělávání – Interní dokumenty*. NS MAS

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 2)

http://nsmascr.cz/aktuality/2017/informace-pro-mas-precislovani-projektu-opz/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/otevrene-jednani-pracovni-skupiny-vzdelavani-se-konalo-10-kvetna-v-praze/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/otevrene-jednani-pracovni-skupiny-vzdelavani-se-konalo-10-kvetna-v-praze/
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Ministr Jurečka: 
Na náš venkov se musí vrátit 
služby a prodejny potravin

Ministr zemědělství Marian Jurečka předložil vládě materiál, 
který chce hlavně podnítit diskusi o možnostech podpory obsluž-
nosti venkova. Touto problematikou se totiž zatím nikdo systema-
ticky nezabýval. Ministr chce, aby spolu odpovědné rezorty začaly 
jednat o konkrétních možnostech pomoci, jako je například přímá 
podpora prodejen v malých obcích. Vláda jeho materiál přijala. 

„Malé obce, zejména ty do tisíce obyvatel, nemají často dost pe-
něz ve svém rozpočtu, aby si udržely dostatečnou občanskou vy-
bavenost. Přitom ta je nezbytná pro kvalitní život na venkově, stej-
ně jako pro rozvoj zemědělství, podnikání obecně a zaměstnanos-
ti. Právě o tom, jak zajistit, aby měli lidé na venkově dostatečné 
zázemí, chci jednat s kolegy z dalších dotčených ministerstev a in-
stitucí,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Ministr chce, aby se na systémové podpoře obslužnosti venko-
va domluvili představitelé jednotlivých ministerstev, zejména Mi-
nisterstva pro místní rozvoj (MMR), Ministerstva průmyslu a obcho-
du (MPO), Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstva 
vnitra (MV) a Ministerstva financí (MF).

„Potřebujeme lepší koordinaci spolupráce mezi  resorty a také sub-
jekty, jako jsou kraje nebo místní samosprávy a sdružení, protože ty zna-
jí nejlépe místní potřeby a specifika. Možností, jak pomoct venkovu, je 
například změna v oblasti výběru daní, protože malé obce z nich mohou 
čerpat jen malé podíly, které nestačí jejich potřebám,“ uvedl Jurečka.

Systémovým řešením by také mohla být veřejná podpora pro-
dejen v malých obcích, kde obchody končí kvůli tomu, že jsou vli-
vem malého obratu ztrátové a pro občany je přitom další otevřený 
obchod daleko v jiné obci. Variantou by byla i finanční podpora sa-
mospráv, které zajišťují nebo se podílejí na provozu prodejen.

„Venkovské prodejny nemohou cenou ani kvantitou nabídky 
soupeřit s obchodními řetězci. Můžou ale zákazníkům nabídnout 
produkty, které velké obchody nemají, jako jsou regionální výrob-
ky. Tím by mohly získat i zákazníky z měst, kteří svůj volný čas tráví 
na venkově. Alternativou pro zajištění potravinové obslužnosti jsou 
také pojízdné prodejny nebo využití méně frekventovaných pobo-
ček České pošty provozované prostřednictvím smluvních zástupců 
pošty Partner v řídce osídlených oblastech,“ řekl Jurečka.

Materiál MZe navrhuje i využití současných podpor, které spravu-
jí jednotlivé resorty. Například program na posilování konkurence-
schopnosti malých podniků v gesci MPO nebo programy na rozvoj 

regionů či regeneraci sídlišť MMR. Důležité je i kvalitní internetové 
připojení, které v odlehlých oblastech pomůže lidem k zajištění slu-
žeb i zaměstnanosti při práci z domova.

Z celkového počtu 6 258 obcí v ČR tvoří více než polovinu, kon-
krétně 3 446, obce do 500 obyvatel. MZe

Dopady nového 
protikuřáckého zákona na obce

Dne 31. května 2017 nabyl účinnosti nový zákon o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek, tzv. „protikuřácký zákon“, 
který, mimo jiné, svěřuje obcím pravomoc vydat obecně závaznou vy-
hlášku regulující požívání alkoholu na území obce. Konkrétně může 
obec nově „zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně pří-
stupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo 
nebo akce přístupná osobám mladším 18 let“, případně „omezit nebo 
zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitém místě pro-
dej, podávání a  konzumaci alkoholických nápojů v  případě konání 
kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce přístupné veřejnost“.

Vzhledem k tomu, že zákon na kulturních akcích připouští podává-
ní alkoholických nápojů s obsahem alkoholu méně než 4,3% (čemuž 
v zásadě odpovídá desetistupňové pivo) a vína, bylo otázkou, jak bu-
de výše zmíněné zmocnění vykládáno v situaci, kdy bude chtít obec 
vyhláškou znemožnit i podávání těchto relativně tolerovaných nápo-
jů. Dle názoru Ministerstva vnitra však právě toto zmocnění umožnu-
je zakázat i požívání, resp. podávání a prodej jakéhokoliv alkoholu.
)  Více: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1358-dopady-nove-

ho-protikurackeho-zakona-na-obce

Výčepy očekávají pokles zákazníků

Protikuřácký zákon rozděluje restaurace. Mírná většina provozo-
vatelů malých restaurací nesouhlasí s protikuřáckým zákonem. Ví-
ce jak 60 % provozoven neposkytující jídlo očekává negativní do-
pad, u těch, které nabízejí pokrmy, je to jen 30 %. Polovina všech 
dotázaných začíná řešit existenční problémy. AMSP ČR předkládá 
v rámci platformy Moje restaurace průzkum dopadů protikuřácké-
ho zákona na malé hospody. 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR připravi-
la ve spolupráci s agenturou Ipsos průzkum, který porovnává pří-
stup malých restaurací k protikuřáckému zákonu. Průzkumu se zú-
častnilo 570 majitelů malých provozoven.

Zákaz kouření nepatří mezi hlavní bariéry podnikání provozo-
vatelů malých restaurací. Polovina majitelů stravovacích zařízení 
vidí největší překážky v byrokracii a nedostatku personálu, pro-
blém v zákazu kouření reflektuje 18 % z nich. Z průzkumu rovněž 
vyplývá, že čím větší dělá restaurace obrat, o to více se kloní k zá-
kazu kouření, naopak provozovny s minimálním obratem jsou 
proti zákazu kouření.

55 % provozoven nesouhlasí s protikuřáckým zákonem, 36 % je 
naopak pro jeho zavedení. 19 % jednoznačně počítá s úbytkem zá-
kazníků, dalších 13 % to považuje spíše za pravděpodobné. Naopak 
41 % nemá žádné obavy o udržení klientely, 27 % to nevylučuje, ale 
jsou spíše optimističtí.

Provozovny neposkytující jídlo očekávají negativní dopad přije-
tí nekuřáckého zákona na návštěvnost v 61 %. U provozoven s jíd-
lem činí tento podíl jen 30 %. 

To se odráží i v postoji k přijetí protikuřáckého zákona. Souhlasí 
s ním 28 % provozoven bez jídla, naopak u provozoven poskytují-
cích pokrmy je souhlas s přijetím 36 %.

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR k tomu dodává: „V České republice je více jak 40 ti-
síc stravovacích zařízení, průměrná životnost jedné provozovny je 
deset let. S ohledem na jejich velikost a typ stravovací služby se jed-
ná o natolik rozdílná podnikání, že není možné jejich problémy zo-
becňovat. Proto jsme při AMSP ČR vytvořili platformu Moje restau-
race, která se zaměřuje zejména na nejmenší provozovny. U proti-
kuřáckého zákona je zřejmé, že malé 
hospody, výčepy začínají řešit exis-
tenční problémy. Polovina z nich při-
znává potíže.“
)  Ipsos_pro_AMSP_Vyzkum_provo-

zovatelu_pohostinstvi04_2017.pptx

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1358-dopady-noveho-protikurackeho-zakona-na-obce
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1358-dopady-noveho-protikurackeho-zakona-na-obce
http://www.amsp.cz/uploads/dokumenty_2017/Aktuality/Ipsos_pro_AMSP_Vyzkum_provozovatelu_pohostinstvi_zaverecna_zprava_04_2017_KOR_31_05_2017.pptx
http://www.amsp.cz/uploads/dokumenty_2017/Aktuality/Ipsos_pro_AMSP_Vyzkum_provozovatelu_pohostinstvi_zaverecna_zprava_04_2017_KOR_31_05_2017.pptx
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Registr smluv, cena pozemků, které musí samosprávy platit státu za převod nebo zvyšování mezd 
různým profesím bez finančního krytí. Témata, o kterých starostové a primátoři mimo jiné debatovali na 
XV. sněmu Svazu měst a obcí ČR. Do Plzně se sjeli představitelé samospráv z celé České republiky. Trápí 
je, že se stát k nim chová macešsky, jako kdyby samosprávy byly nechtěné dítě či vyděděný syn.

„Kdy si připadám jako dítě? Když nás Senát, jindy starostům nakloněný, hodil přes palubu s regis-
trem smluv. Je to jako byste svému synkovi Františkovi, který jde na sprint, dali na nohy crocsy, byť 
dobře víte, že jeho soupeř bude mít profesionální tretry. Pláč nad rozlitým mlékem ale není náš šálek 
kávy, mnoho dobrých věcí se za této vlády a následně s poslanci a senátory totiž podařilo,“ řekl před-
seda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Společně jsme zabránili třeba na-
výšení poplatků za kopírování, stanovila se limitace náhrady škody u zastupitelů, je finančně kryto ve-
řejné opatrovnictví, koncept sociálního bydlení bude na dobrovolné bázi, torpédovali jsme převod 
kompetencí v povolování dřevin, rozběhla se reforma financování školství a především máme nakro-
čeno ke zvýšení podílu na DPH v rámci RUD.“ 

Kancelář Svazu ročně připomínkuje víc než 300 návrhů právních předpisů. Letos i loni mimo jiné 
intenzivně řešila elektronickou evidenci tržeb (EET). 

Sněm je nejvyšším orgánem Svazu měst a obcí ČR. Koná se jednou za dva roky, starostové a primá-
toři na něm vyhodnocují, co se povedlo, a kde jsou rezervy. Také stanovují priority na další dva roky. 
Jednou za čtyři roky se pak koná sněm volební, kde zástupci samospráv volí nové vedení.  SMO ČR
)  Více zde: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/xv-snem-svazu-mest-a-obci-cr-stat-

-ma-samospravam-pomahat-nikoliv-jim-znesnadnovat-zivot.aspx

Koncepce rodinné politiky: co přinese obcím? 
SMS ČR se zapojilo do závěrečných příprav Koncepce rodinné politiky ČR. Dokumenty tohoto ty-

pu totiž ovlivňují budoucí kroky vlády a dalších subjektů. Co se dosud podařilo? 
Česká rodinná politika je realizována přes tři pilíře – daňové slevy a úlevy, přímá podpora státu a ve-

řejné služby. Národní podpora je koncentrována v oblasti první, tedy do oblasti různých daňových 
slev a úlev, co představuje i jisté riziko v době hospodářského poklesu. Co se oblasti přímých podpor 
týče, většina této podpory je soustředěna na rodiny s dětmi do čtyř let. Koncepce je členěna do šesti 
kapitol pojednávajících o současném stavu, problémech, přáních rodin, mezinárodních porovnáních 
a navrhovaných řešeních, a to v několika oblastech. Jsou nimi oblast důchodová, oblast zdravotních 
služeb, bydlení (startovací byty), oblast finanční (snížení daní pro rodiny s dětmi zavedení půjček pro 
mladé rodiny či v rozšíření porodného), zaměstnanosti (valorizace rodičovského příspěvku nebo roz-
šíření okruhu překážek na straně zaměstnance, které lze pro účely dovolené považovat za výkon prá-
ce, částečný či flexibilní úvazek), porodnosti (úprava souhlasu muže u asistovaní reprodukce) či škol-
ství (zvýšení počtu předškolních zařízení a školních družin, zavedení základní nabídky bezplatných 
kroužků, garance míst ve školkách).

Role nižších úrovní státní správy v rodinné politice: Koncepce zdůrazňuje nutnost uplatňovat 
účinnější „měkké“ nástroje a jejich implementaci na úrovni obcí. Obce by měly kombinovat dva přístu-
py: iniciovat prorodinné aktivity, informovat občany o nich a své rodinné politice, kterou by měly rov-
něž propagovat, a čerpat podněty od občanů a reagovat na jejich potřeby. Obce měly být významny-
mi aktéry rodinné politiky tím, že budou prorodinné aktivity přímo realizovat, např. vytvářením pod-
mínek k  poskytování služeb pro rodiny, pořádáním akcí pro rodiny, zaměřením se na rodiny se 
specifickými problémy. 

XV. sněm Svazu měst a obcí ČR: 
Stát má samosprávám pomáhat, 
nikoliv jim znesnadňovat život

http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/xv-snem-svazu-mest-a-obci-cr-stat-ma-samospravam-pomahat-nikoliv-jim-znesnadnovat-zivot.aspx
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/xv-snem-svazu-mest-a-obci-cr-stat-ma-samospravam-pomahat-nikoliv-jim-znesnadnovat-zivot.aspx
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„V malých obcích tyto priority jasně formulovány zpravidla nebývají. Mezi nejmenšími obcemi 
s počtem obyvatel do 1000 má jen necelá čtvrtina principy podpory rodin nějak specifikovány, u ob-
cí s počty obyvatel od tisíce do deseti tisíc je to jen o něco málo víc než třetina. Představitelé nejmen-
ších obcí zpravidla nepovažují tvorbu jasného uceleného plánu rodinné politiky na místní úrovni za 
důležitou. Malá velikost obce a blízký kontakt s občany jsou považovány za důvody, proč není třeba 
plán rozvoje rodinné politiky na místní úrovni písemně vymezit, což v obcích se zastupitelstvem cit-
livě vnímajícím potřeby rodin může platit.“

Na jednání pracovní skupiny SMS ČR pro sociální záležitosti obcí byla koncepce nedávno projedná-
na za účasti zástupkyň předkladatele, tedy MPSV. Z pohledu českých municipalit se za nejdůležitejší bod 
koncepce jeví návrh na zřízení výborů zastupitelstva pro rodinu a seniory (jako metodické doporučení).
)  Další podrobnosti zde: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1345-koncepce-rodinne-politiky-co-

-prinese-obcim

OSA porušuje autorský zákon
Kolektivní správce OSA, zastupující zájmy hudebních autorů, porušuje novelu autorského zákona, 

která byla přijata teprve letos. Upozorňuje na to Sdružení místních samospráv ČR spolu se senátory 
Ivo Valentou a Janem Horníkem.

OSA pro rok 2017 skandálně zvýšila některé poplatky, a to až o 50%. Proti takovému skokovému růs-
tu protestovali především starostové ze SMS. Novela, přijatá parlamentem v březnu tohoto roku, navíc 
takovéto řádění kolektivních správců ani neumožňuje. Maximální možné navýšení pro letošní rok je ode 
dne 20. 4. 2017 stanoveno na 4,2%. Vyšší nárůst by musel schválit Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže, což se nestalo. Přesto však OSA odmítá vracet přeplatky, které jí dle legislativy nenáleží!

Řada obcí uhradila na účet OSA razantně zvýšené poplatky již na počátku roku, kdy zákon ještě 
žádné stropy pro zvyšování autorských odměn neobsahoval. Situace se však změnila právě s novelou 
autorského zákona. Obce proto logicky požádaly OSA o vrácení přeplatku. To ovšem OSA odmítla.

„Byli jsme šokováni, že OSA odmítá tyto přeplatky vracet a porušuje tak přímo autorský zákon. Ob-
ce například uhradily celoroční poplatek za provozování obecního rozhlasu, nic jiného jim ani nezbý-
valo. Ovšem když nyní požádaly o vrácení přeplatku nad rámec povolených 4,2%, OSA odmítla tuto 
alikvotní část vracet,“ uvedl místopředseda SMS ČR Jan Sedláček, starosta obce Křižánky. Ten vyzdvi-
hl postup jiného významného kolektivního správce Intergram, který toto zákonné ustanovení respek-
tuje. „Není přijatelné, aby určití kolektivní správci zákon respektovali a jiní, bez sankcí, zákon porušo-
vali. Takto rozdílný přístup porušuje pravidla právního státu - rovnost před zákonem.“

Senátor Ivo Valenta, který se problematice kolektivních správců věnuje dlouhodobě a zasadil se 
například o vynětí folklórní hudby z poplatkové povinnosti, zdůrazňuje, že schválený zákon vůbec po-
prvé omezuje bezbřehý nárůst autorských poplatků a je nutné ho respektovat. 

Senátor Jan Horník podotkl, že on sám provozuje ubytovací zařízení a pozoruje dlouhodobě zá-
vratný nárůst autorských poplatků. „Sazba OSA ještě v roce 2005 za TV přístroj činila 90 Kč za měsíc, 
za rádio 50 Kč za rok. Letos sazby OSA jsou u TV přístroje téměř 450 Kč a za radiopřijímač 279 Kč. U re-
produkované hudby je to nárůst za dvanáct let o 500%! Přitom inflace za totožné období činí jen 24%. 
To je hrubý nepoměr a je proto nutné bezpodmínečně trvat na zastavení růstů sazeb OSA, zvláště 
když jiní kolektivní správci zákon respektují,“ uzavřel Horník.
) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1341-osa-porusuje-autorsky-zakon

Nedostatečný limit pro spolky k osvobození od EET
Sdružení místních samospráv ČR nesouhlasí s malým navýšením současného limitu pro neziskov-

ky a spolky k osvobození od EET ze současných 175 tis. Kč ročního obratu u tzv. drobných vedlejších 
příjmů na 300 tis. Kč ročně.

„Naše sdružení obcí velmi očekávalo vydání nové metodiky pro tyto veřejně prospěšné poplatní-
ky, neboť absurdní limit 175 tis. Kč omezoval aktivit spolků, omezoval regionální kulturu a společen-
ský život v obcích. Nový limit 300 tisíc Kč je sice krokem vpřed, ale je také nedostatečný. Ministerstvo 
tím docela dosvědčuje, jak žonguluje s čísly,“ uvedl k novému limitu předseda SMS ČR Stanislav Polčák, 
poslanec Evropského parlamentu. Ten upozornil, že i v sousedním Rakousku je tento limit pro spolky 
stanoven na hranici 35 tis. EUR, což při srovnání parity kupní síly znamená pro ČR limit 500 tis. Kč.

„Naším cílem bude docílit zvýšení tohoto limitu výkladem zákona aspoň na hranici 500 tis. Kč, a po-
kud finanční správa nebude slyšet na takový návrh, požádáme o ochranu spolkového života na ob-
cích přímo poslance,“ podotýká předseda Polčák. SMS ČR upozorňuje na praktické dopady na mysli-
vecká sdružení, kluby fotbalistů, sbory hasičů, folklórní spolky, když např. z prodeje jídla a vstupenek 
v rámci plesu, zábavy či jiné kulturní či sportovní akce bude veřejně prospěšný spolek zcela uměle tlu-
mit svou aktivitu, z těchto příjmů přitom spolek financuje své veřejně prospěšné činnosti (např. hasi-
či nakoupí hadice či jiné potřebné vybavení). Navíc limit je nastaven jako obratový, tzn. není podstat-
né, kolik spolek vykáže reálný zisk, stačí, když limit prostě překročí. Konkrétně to znamená, že pokud 
spolek inkasuje od jednotlivého návštěvníka (u těchto příjmů) 300 Kč, tak při 1000 účastníků jejich ak-
cí ročně se ocitnou za limitem. Problémem také je složitost metodiky, která už dnes zahrnuje skoro 
100 stran, což je pro malé spolky zcela administrativně neúnosná složitost a znamená povinnost pl-
nit veškeré (administrativní a jiné) povinnosti stanovené zákonem pro podnikatele, kteří k plnění těch-
to povinnosti mnohdy mají účetní specialisty. SMS

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1345-koncepce-rodinne-politiky-co-prinese-obcim
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1345-koncepce-rodinne-politiky-co-prinese-obcim
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1341-osa-porusuje-autorsky-zakon
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V úterý 6. června 2017 se 
v Senátu konal již druhý se-
minář ze série „Zabraňme vy-
lidňování území aneb....“, ten-
tokrát na téma školství. Svaz 
měst a obcí byl spolupořada-
telem a garantem programu 
semináře.

Podařilo se nám zajistit vel-
mi rozmanitou náplň seminá-
ře, kde vystoupili zástupci prů-
řezově za různé instituce pů-
sobící v oblasti školství. Svůj 
příspěvek přednesli zástupci 
Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy, Česká školní in-
spekce, školské odbory, ga-
rant Místního akčního plánu, 
výzkumná společnost i ředitelka svazkové školy.

Debatovalo se o kvalitě venkovských škol, novém systému financování, demografickém vývoji a kapacitě MŠ a ZŠ či o plusech a mí-
nusech svazkových škol. Účast byla hojná, byť zpočátku se zdálo, že před prázdninami školství není zajímavé téma. Nakonec se ukáza-
lo, že o prezentace byl velký zájem, proto jsou níže přiloženy ke stažení.

Průběh semináře natáčela i Česká televize. Pořad Týden v politice si můžete pustit zde. Reportáž o naší akci začíná na stopáži 12:40
 SMO ČR

Zabraňme vylidňování území aneb jak zachovat 
dostupnost kvalitního vzdělávání

Zdroj: Mas Region Haná

Města a obce: Lidé třídí odpadu 
víc a s větším zájmem

Každý občan České republiky loni v průměru vytřídil zhruba 56 kg 
papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Ve sběrných systé-
mech obcí tak v roce 2016 skončilo téměř 210 tisíc tun papíru, více 
než 129 tisíc tun plastů, 128 tisíc tun skla a přes 4 tisíce tun nápojo-
vých kartonů. Lidé rovněž posbírali 115 tisíc tun kovových odpadů. 
Celkem tedy k recyklaci předali více než 586 tisíc tun komunálního 
odpadu, což je o 31 tisíc tun víc než v roce 2015. Vyplývá to z dat, kte-
rá Svazu měst a obcí ČR poskytla společnost EKOKOM. Srovnáme-li 
roky 2015 a 2016, došlo celkem k 5,5% nárůstu vytříděného odpadu.

Nejvíc se třídilo v  Královéhradeckém kraji

Pokud bychom porovnávali množství vytříděného odpadu na 
obyvatele bez odpadu kovového, vedl v roce 2016 Královéhradec-
ký kraj. Jeden každý obyvatel tam loni v průměru vytřídil 49,6 kg 
odpadu. Následovala Vysočina (49,5 kg/obyvatel) a Olomoucký kraj 
(48,9 kg/obyvatel/rok). Papír nejvíc třídili lidé v Olomouckém kraji 
(23,4 kg/obyvatel). V třídění plastů zase vedli obyvatelé Královéhra-
deckého kraje (15,4 kg/obyvatel), kteří také nejvíc z celé České re-
publiky třídili sklo (13,9 kg/obyvatel).

Pokud by se k veškerému tříděnému odpadu připočítal i kov, 
pomyslné 1. místo by obsadily obce v Olomouckém kraji (celkem 
69 kg/obyvatel) a v Kraji Vysočina (67,8 kg/obyvatel).  

Třídíme blízko domu

Sběrná síť v České republice patří mezi nejlépe vybavené v Evro-
pě. V ulicích je k dispozici více než 270 tisíc barevných kontejnerů, 
dalších více než 36 tisíc menších barevných nádob mají lidé přímo u 
domů. Řada obcí používá pro sběr odpadů v domácnostech také 
pytlový sběr - nejčastěji pro plasty, papír, nápojové kartony, případ-
ně kovy. Systém pak doplňují sběrné dvory a sběrná místa. Jeho sou-
částí jsou také výkupny odpadů, sběry ve školách, mobilní sběry or-
ganizované obcemi apod. Vzdálenost, kterou musí průměrný obyva-
tel ČR urazit, aby odložil vytříděný odpad na místo určené obcí, se 
zkrátila. Odhaduje se, že nyní je to v průměru méně než 100 metrů.

Do budoucna je nutné systém tříděného sběru v obcích optima-
lizovat z hlediska jeho využitelnosti pro obyvatele. Tak, aby se míra 
třídění a recyklace komunálních odpadů i nadále zvyšovala a celý 
systém byl přitom stabilní a ekonomicky únosný pro všechny.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030667317-tyden-v-politice/217411058160023
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Nastavení systému pro sběr a recyklaci odpadů je v  režii obcí

Jak samosprávy zajistí systém pro sběr a recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a případně i dalších ko-
modit, záleží už na jejich možnostech a rozhodnutí. Plast, sklo, papír, nápojové kartony se sbírají do 
nádob, pytlů, sběrných dvorů či sběrných míst, které obce zřizují. Většina kovového odpadu (a část 
papíru) se zase sbírá prostřednictvím výkupen, které mohou rovněž patřit do obecního systému na-
kládání s odpady. Výkup odpadů obce většinově neorganizují a ani ho nefinancují.

V obcích se třídí také komunální bioodpad, textil a další složky, jako je třeba objemný odpad, ole-
je, stavební odpady, elektro, baterky atd. Se záměrem: ukládat co nejméně odpadu na skládky.

Zvýšit motivaci lidí pro to, aby třídili odpad, pomáhají mimo jiné informační i vzdělávací kampaně 
a také dobře vybavená a dostupná sběrná síť. Zde má roli například IURMO, tedy Institut pro udržitel-
ný rozvoj měst a obcí. Založil ho Svaz měst a obcí České republiky s posláním vytvářet podmínky pro 
spolupráci mezi subjekty a institucemi, které působí ve veřejné správě a veřejném sektoru. Třídění a re-
cyklaci odpadu obce proto, aby plnily cíle stanovené evropskými směrnicemi, často zajišťují s podpo-
rou obalového průmyslu v systému EKO-KOM.

Dlouhodobou strategií České republiky je komunální odpad víc recyklovat a využívat. Vycházejí 
z ní krajské, městské a obecní plány odpadového hospodářství. I když vytříděného komunálního od-
padu přibývá, systém je třeba dál rozvíjet. Tak, aby se splnil cíl roku 2020, kdy se předpokládá 50% re-
cyklace komunálního odpadu. 
)  Zdroj: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/mesta-a-obce-lide-tridi-odpadu-vic-

-a-s-vetsim-zajmem.aspx

ČAOH: Většina Čechů dává přednost 
zpracování odpadu před jeho spalovním 

Většina českých domácností (72 %) preferuje další zpracování nevytříděného odpadu před jeho 
spalováním ve spalovnách, více než tři čtvrtiny z nich pak pravidelně třídí odpad. Vyplývá to z nezá-
vislého průzkumu agentury FOCUS, Marketing & Social Research.

„Třídění odpadu a preference jeho dalšího zpracování před spalováním jsou naší dlouhodobou priori-
tou a velmi nás těší, že má Česká asociace odpadového hospodářství v této problematice tak širokou pod-
poru veřejnosti. Obce a města ve spolupráci s některými našimi firmami pracují na další intenzifikaci sběr-
né sítě barevných popelnic. Daří se tak snižovat množství směsných odpadů a roste množství vytříděných 
složek. Doufáme, že se bude dále rozšiřovat i počet kontejnerů na bioodpad, který v České republice stá-
le třídí pouze 39 % lidí,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Průzkum potvrdil, že české domácnosti třídí odpad poctivě (78 % třídí). Nejčastěji tříděnými typy od-
padů jsou tradičně plasty (99 % z těch, co třídí), sklo (96 %) a papír (95 %). Většina domácností (76 %) je 
spokojena s dostupností kontejnerů na tříděný odpad. Nejspokojenější jsou lidé z Karlovarského (90 % 
spokojeno), Moravskoslezského (85 %) a Královéhradeckého (84 %) kraje. Naopak nejvíce kontejnery chy-
bí obyvatelům v Jihomoravském a Středočeském kraji (31, resp. 27 % nespokojených). „Z průzkumu také 
vyplývá, že občané vnímají jako důležité i další zpracování nevytříděných směsných odpadů (obsahu čer-
ných popelnic). Ty jsou zdrojem surovin a část z technologicky vytříděné směsi může být podobně jako 
v jiných zemích EU využita i energeticky ve stávajících energetických zdrojích,“ říká Havelka.

Průzkum provedla nezávislá agentura FOCUS, Marketing & Social Research na reprezentativním vzorku 
1035 respondentů starších osmnácti let, kteří zastupovali reálný sociodemografický profil České republiky. 
) www.caoh.cz

PAYT TOUR 2017: velký zájem o chytrá řešení 
odpadového hospodářství 

V průběhu dubna a května se uskutečnilo na území celé ČR 13 seminářů zaměřených na chytré řeše-
ní odpadové problematiky ve městech a obcích. Semináře měly za cíl seznámit především zastupitele 
měst a obcí, pracovníky odpadového hospodářství a technických služeb s inovativním a moderním způ-
sobem nakládání s odpadem a s novým systémem plateb. Systémy „Zaplatíš, kolik vyhodíš“ a „Sběr 
ode dveří ke dveřím“ jsou velice férovým a efektivním způsobem, jak ušetřit, protože občané platí jen 
za to, co vyprodukují a ti, kteří omezují objem odpadu a více třídí, zaplatí výrazně méně, než ostatní. 

Semináře byly přípravou na naši budoucnost, která se bez snižování objemu zpracovávaného odpa-
du, ale také bez maximálního třídění a recyklace surovin, neobejde. Odhadujeme, že chytré systémy do-
sud zavedlo na svém území pouze 10-15% českých obcí. Patří mezi ně například Staré Hradiště, Fulnek, 
Dalešice, Mokré u Opočna, Kyjov, Polepy u Kolína, Velký Osek nebo Chýně. Z toho je jasně vidět, že 
potenciál úspor je u nás poměrně veliký a prostor pro prevenci otevřený. Pokud se budeme chtít 
inspirovat ve světě, tak systém vážení odpadu využívají třeba v Německu, Švýcarsku nebo Švédsku. 

„Ministerstvo životního prostředí vnímá odpadové hospodářství jako jednu ze svých důležitých 
priorit. Nakládání s komunálními odpady ve městech a obcích je nutné zlepšit, neboť v současnosti 
jde na skládky až 47% komunálních odpadů,“ říká Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP. 

Všech seminářů se zúčastnilo 647 zástupců obcí a měst. Právě vysoká účast potvrzuje, že odpado-
vé hospodářství je oblastí, která obce a města enormně zajímá. Zlepšení hospodaření s odpady a včas-

http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/mesta-a-obce-lide-tridi-odpadu-vic-a-s-vetsim-zajmem.aspx
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/mesta-a-obce-lide-tridi-odpadu-vic-a-s-vetsim-zajmem.aspx
http://www.caoh.cz
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ná příprava na změny, které aktuální výhled spolu s projednávanými strategiemi EU přinesou, nutí ob-
ce ke změnám v myšlení. Cílem Evropské unie je v roce 2020 dosáhnout recyklace poloviny komunál-
ního odpadu. Proto se praktické příklady zavádění chytrých řešení, která pomohou snížit množství 
komunálních odpadů, u všech zúčastněných setkali s velikým zájmem. 

Způsob „Zaplatíš, kolik vyhodíš“, účtuje svoz směsného komunálního odpadu podle frekvence, 
podle hmotnosti nebo objemu a tím nabádá k většímu třídění. Aby byl systém účinný, je třeba zvýšit 
množství barevných kontejnerů a rozšířit je o další složky tříděného odpadu, tedy třídit nejen papír, 
plasty a sklo, ale také kovy, nápojové kartony, bioodpad. 

„Ministerstvo se musí zaměřovat na posilování prevence vzniku odpadů, zlepšování třídění komunálních 
odpadů a zvýšení jejich materiálového využití. Je nutné, aby se množství směsného komunálního odpadu 
neustále snižovalo,“ dodává Jan Maršák, vedoucí oddělení koncepcí a technologií odboru odpadů MŽP. 

Spolu s ministerstvem se na této osvětové aktivitě podílel i Institut Cirkulární Ekonomiky a síť Eurocenter.
„Příjemně nás překvapil zájem zástupců samospráv o realizaci projektů na třídění. Již krátce po semi-

nářích se na nás i na ostatní přednášející obracejí desítky obcí, které mají zájem o programy prevence, 
osvěty a zefektivnění stávajícího systému. PAYT TOUR naplnilo svoje cíle, ale tím tyto aktivity nekončí. Na-
opak – nastartovalo odpadovou (r)evoluci směrem k oběhovému hospodářství,“ hodnotí semináře 
Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky. 

Zavádět chytré hospodaření s odpadem, to znamená motivovat obyvatele měst a obcí k minimaliza-
ci objemu odpadu a tím i plateb, pomohou obcím také dotace z Operačního programu Životní prostře-
dí 2014-2020. Pro obce takový systém znamená zpočátku určité investice, ale po jeho zavedení ušetří na 
skládkovacích poplatcích díky menšímu množství odpadů ukládaných na skládku. Počáteční investiční 
náklady mohou obce snížit prostřednictvím podpory z OPŽP. Do roku 2020 je v programu připraveno 
zhruba třináct miliard korun určených například na barevné popelnice, třídírny, kompostárny a odpado-
vě-oběhovou infrastrukturu. Prezentace ze seminářů včetně videozáznamů vybraných přednášek na-
jdete na stránkách Ministerstva životního prostředí a Institutu Cirkulární Ekonomiky. 
) Video záznamy jsou k dispozici : zde. 
) Fotogalerie z akce: zde. 
) Dotační programy OPŽP: zde. 
) Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_170615_PAYT

Veřejné rozpočty mají být předvídatelnější
Vláda schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 

2018 až 2020. Jedná se o důležitý dokument, podle kterého se nově bude řídit celý rozpočtový pro-
ces. Nejvýznamnější inovací je způsob stanovení závazných výdajových rámců pro státní rozpočet 
a státní fondy. Určení výdajových rámců je nyní ukotveno novým fiskálním pravidlem, založeným 
na proticyklické a obezřetné vládní fiskální politice.

Ministerstvo financí tím očekává větší transparentnost v nakládání s veřejnými prostředky. Přípra-
va státního rozpočtu a státních fondů by nově měla být racionálnější a předvídatelnější. 

Strategie obsahuje transparentní a vnitřně konzistentní výpočet výdajových rámců. Jejich výše by-
la stanovena na 1 394 miliard korun pro rok 2018, 1 426 miliard korun pro rok 2019 a 1 455 miliard ko-
run pro rok 2020. Tyto částky mohou být změněny pouze v případě odlišné makroekonomické pre-
dikce, z ní odvozeného výpočtu příjmů státního rozpočtu a státních fondů či dalších opatření, která 
jsou explicitně uvedena v zákoně o rozpočtových pravidlech. Celkové výdaje jednotlivých kapitol se 
tak musí podřídit výši celkového rámce, ne naopak.

Rámce reprezentují horní mez pro výdaje státního rozpočtu a státních fondů, nikoliv cílové částky. 
Nadále platí, že v době solidního hospodářského růstu je ekonomicky racionální pokračovat ve snižo-
vání deficitu státního rozpočtu a zadlužení země.

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky je zpracována na základě nové-
ho zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti účinného od února letošního roku a reaguje na 
změny v rozpočtovém procesu, který tento legislativní rámec přinesl. Obsahuje také přehled o vzta-
zích státního rozpočtu a jiných částí veřejných financí, konkrétně pak vůči územním samosprávným 
celkům a zdravotním pojišťovnám.

Její součástí je také letošní Konvergenční program České republiky, který byl předložen Evropské 
komisi a Radě EU k posouzení. MF ČR / SMO ČR 

Návrh výše příspěvku na výkon státní správy 
pro rok 2017

Ministerstvo vnitra zveřejnilo návrh výše příspěvku na výkon státní správy pro rok 2017. Na zákla-
dě sjednocení výpočtu a zavedení dvou kritérií (velikost správního obvodu a poměr velikosti centra 
ke správnímu obvodu) ministerstvo  pravidelně každý rok navrhuje způsob rozdělení finančních pro-
středků určených na přenesený výkon státní správy pro obce.
) Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2017 MV ČR /SMO ČR 

Zemědělství chce o devět miliard více než letos
Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s návrhem státního rozpočtu na příští rok, který předložil býva-

lý ministr financí Andrej Babiš (ANO). Chce o devět miliard korun více než letos. Ministerstvo financí v ná-
vrhu počítá pro resort zemědělství naopak se snížením peněz o 4,93 miliardy na 47 miliard korun.

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

http://www.motivp.com/event/PAYT-TOUR-2017
https://www.facebook.com/pg/incien.org/photos/?tab=album&album_id=2255989124625282
http://www.opzp.cz/
https://www.mzp.cz/cz/news_170615_PAYT
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/rozpoctova-strategie/2017/rozpoctova-strategie-sektoru-verejnych-i-28387
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/konvergencni-program/2017/konvergencni-program-ceske-republiky-28389
http://www.mvcr.cz/soubor/prispevek-na-vykon-statni-spravy-pro-rok-2017.aspx
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Ministerstvo by chtělo peníze zejména na spolufinancování evropského Programu rozvoje venko-
va, na národní dotace do zemědělství, na peníze pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a na 
národní podpory pro lesní a vodní hospodářství.

První návrh státního rozpočtu na příští rok ministerstva financí počítá meziročně s růstem výdajů 
u většiny ministerstev a dalších státních úřadů. Největší růst, o 32,6 miliardy Kč, je u ministerstva prá-
ce a sociálních věcí, následuje ministerstvo školství s růstem o 11,7 miliardy Kč. Naopak největší po-
kles v absolutní částce je u ministerstva dopravy, a to o 12 miliard korun. ZS

MZe letos podpoří neziskovky vyšší částkou 
Více peněz na podporu nestátních neziskových organizací pro letošní rok připravilo ministerstvo 

zemědělství. Oproti předchozím obdobím také vzrostl počet podaných žádostí. Kromě tradičních ob-
lastí jako lesnictví, myslivost, včelařství a rybářství podpoří MZe ve větší míře projekty zaměřené na 
ekologické a sociální zemědělství, bezpečnost a kvalitu potravin, zdravou výživu a informování spo-
třebitelů. Nově je možné uzavřít s neziskovými organizacemi smlouvy o dlouhodobé spolupráci. 

„Podporu neziskových organizací vnímám jako důležitou. Jsem rád, že jsme letos s již deseti orga-
nizacemi uzavřeli smlouvu o dlouhodobé spolupráci, a to až do roku 2019. Tyto organizace tak v příš-
tích dvou letech budou moci podávat už jen zjednodušené žádosti, což významně usnadní adminis-
trativu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Hodnotící komise po posouzení 255 žádostí nakonec podpořila 121 projektů částkou téměř 132 
milionů korun, což je asi o 30 milionů korun více než v loňském roce.  MZe

K čemu se nejlépe hodí konkrétní pozemek, 
zjistí speciální aplikace zemědělského resortu

Nová webová aplikace Limity využití půdy dokáže analyzovat, zda je konkrétní pozemek kdekoliv na úze-
mí České republiky vhodný pro zemědělské, průmyslové či jiné využití. Je nástrojem proti zbytečnému zabí-
rání kvalitní zemědělské půdy na průmyslovou a jinou zástavbu. Aplikace, kterou vyvinul Výzkumný ústav me-
liorací a ochrany půdy (VÚMOP) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, je volně dostupná na internetu. 

S webovou aplikací Limity využití půdy mohou pracovat obce, potenciální investoři, odborné útva-
ry státní správy a další. Pomůže jim vybrat lokalitu pro konkrétní výstavbu a zároveň přitom ochránit 
nejcennější půdu. Nabízí totiž možnosti s nejmenším dopadem na životní prostředí. V aplikaci zájem-
ci najdou i nevyužívaná území (tzv. brownfields), která jsou pozůstatkem po zaniklých zemědělských 
družstvech a lze je například využít pro menší výrobny.
) Interaktivní nástroj Limity využití půdy je dostupný na adrese: http://limitypudy.vumop.cz MZe

Asociace podnikatelů požaduje 
odvolání předsedy Senátu Štěcha

Velmi nestandardní způsob, jak řešit nedostatek pracovníků na trhu práce představil předseda Se-
nátu Milan Štěch. Ten navrhuje zdvojnásobit zdravotní a sociální odvody osobám samostatně výdě-
lečně činným (OSVČ), čímž část z nich donutí přejít do zaměstnaneckého poměru. Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR to považuje zatím za nejbrutálnější útok posledních let vůči té-
měř miliónu živnostníků a bude požadovat odvolání předsedy Senátu. 

Způsob, jakým se rozhodl druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi řešit pracovní trh považuje AMSP 
ČR jak z pohledu ekonomického, tak sociálního za naprosto diletantský. Ten prohlásil na setkání od-
borů KOVO v Olomouci, že stačí zvýšit odvodové podmínky pro osoby samostatně výdělečně činné 
na úroveň nyní platnou pro zaměstnance, a mnoho „pseudopodnikatelů” se raději nechá zaměstnat. 

V České republice podniká podle analýzy AMSP ČR v současnosti 971 tisíc OSVČ. 58 % z nich provo-
zuje živnost jako činnost hlavní, 42 % jako vedlejší. Velmi intenzivně přitom narůstá počet žen, které si 
zakládají malou firmu a částečně tím řeší svojí sociální situaci.  Jen za posledních pět let (2012-2016) 
byl absolutní nárůst počtu žen podnikatelek 34 795, zatímco u podnikatelů byl úbytek 193 mužů. Po-
měr mužů a žen v podnikání byl ke konci roku minulého roku 1,8:1.

Na základě analýzy AMSP ČR a serveru Podnikatel.cz z předminulého roku dále vyplývá, že OSVČ od-
vádí na sociálním pojištění v průměru v porovnání se zaměstnanci méně o 53 %, jsou zde nicméně zapo-
čítány i odvody, které platí za zaměstnance zaměstnavatel. Stejným způsobem se porovnávaly i zdravotní 
odvody, kde OSVČ platí v průměru méně než zaměstnanec o 41 %. Nižší odvody jsou ale kompenzovány 
tím, že OSVČ nemá prvních 14 dnů nemoci žádné prostředky plynoucí z nemocenského pojištění, zatím-
co zaměstnanec pouze první tři dny.  OSVČ nemá na rozdíl od zaměstnance proplácenou dovolenou. Za-
tímco zaměstnanci mají během péče o nemocné dítě nárok na nemocenskou dávku ošetřovné, OSVČ ne-
mohou čerpat ošetřovné. OSVČ musí zaplatit minimální pojistné, i když nemá žádné příjmy. Při problémech 
zaměstnavatele mají zaměstnanci nárok na odstupné (navíc běží výpovědní lhůta), zatímco OSVČ mohou 
skončit ze dne na den a bez peněz. Při zavinění škody činí náhrada škody ze strany zaměstnance maximální 
4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku, ale drobní živnostníci ručí celým svým majetkem. Analýza 
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AMSP ČR a Podnikatel.cz mj.  vyvrátila tvrzení, že například do státního zdravotního systému OSVČ platí 
méně, než z něj čerpá. Ve skutečnosti platí dvojnásobek, než kolik zpětně využije.

AMSP ČR respektuje diskusi ohledně ceny práce a odvodů, ta ale musí být podložena fakty a ana-
lýzou dopadů. Řešení, které navrhuje předseda Senátu je populistický předvolební výkřik, který nemá 
žádný racionální základ a jeho zavedení by mělo negativní sociální dopad ve smyslu ohrožení 
infrastruktury venkova a regionů. Právě tam totiž vytvářejí drobní živnostníci základní obslužnost.

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR k tomu dodává: 
„Zdvojnásobit desetině populace České republiky odvody jenom proto, že se někdo domnívá, že me-
zi nimi jsou i tací, kteří podnikáním skrývají běžný pracovní poměr je neuvěřitelný návrh. Nejde jen 
o to, že polovina ze všech živnostníků má živnost vázanou, řemeslnou nebo koncesovanou, tedy tím 
rozhodně nic neskrývají, ale dalších půl milionu OSVČ jsou především drobní obchodníci, majitelé ma-
lých koloniálů nebo například ženy, které si vytvořily živnost s ohledem na zvládnutí pracovních i ro-
dinných povinností. Tento návrh je tak přímým útokem proti většině poctivých živnostníků.“

AMSP ČR považuje veřejný návrh klíčového institucionálního činitele za natolik skandální, že by 
z něj měla být vyvozena jeho osobní odpovědnost. V nejbližších dnech se proto předseda AMSP ČR 
sejde s  předsedy všech politických stran, které mají v  Senátu svoje zastoupení,  a navrhne, aby se 
zvážilo jednání o odvolání Milana Štěcha z pozice předsedy Senátu. Zdroj: AMSP

Šéf agrární komory chce povinné členství
Jedním z cílů, které si pro své tříleté funkční období vytyčil prezident Agrární komory ČR Zdeněk 

Jandejsek, je povinné členství zemědělců v komoře. Z komory v minulosti odešel například Českomo-
ravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) i další členové.

„Povinné členství v komoře by posílilo zemědělce ve vztahu k exekutivě, to je jednoznačné,“ řekl 
předseda sněmovního zemědělského výboru Jaroslav Faltýnek (ANO). Podle něj by podobný návrh 
současným zemědělským výborem prošel, jak by obstál na sněmovním plénu, ale odhadovat nechtěl.

První místopředseda ČMSZP Miroslav Buchta ale k povinnému členství řekl, že více než polovina 
členů svazu by s tím nesouhlasila. „Co začíná slovem povinné, tak to vyvolává určitou averzi,“ řekl. 

Svaz komoru opustil loni v únoru, členům svazu vadil zákon zavádějící povinné předkupní právo 
na půdu pro nájemce či pachtýře, kteří na ní hospodaří. Ten komora prosazuje.

Podle náměstka ministra zemědělství Jiřího Šíra by návrh na povinné členství vzbudil spoustu 
emocí. Zemědělci by podle něj mohli mít pocit, že komora potřebuje víc peněz z příspěvků, ale reál-
ně je zastupovat nebude. „Já si naposledy pamatuji na povinného Pionýra,“ dodal.

Povinné členství chtěl navrhnout i bývalý prezident komory Jan Veleba v roce 2013. Chtěl, aby se 
povinné členství týkalo zemědělců, potravinářů, rybářů a podnikatelů v lesnictví. ZS

Předvolební debata s politiky
V pátek 5. 5. 2017 se uskutečnila akce „Předvolební debata s politiky“, kterou pořádala Asociace 

soukromého zemědělství ČR v rámci svého zasedání rady. Mezi jinými byl mezi posluchače za Rok ven-
kova 2017 pozván i zástupce AMSP ČR. Na záznam z celé akce se můžete podívat zde: http://www.ro-
kvenkova.cz/?p=644

Bývalý sociální demokrat a dnešní dvojka 
hnutí ANO Faltýnek umí řídit stát jako firmu

Byť na celostátní úrovni vede Jaroslav Faltýnek s ČSSD nesmiřitelný boj, doma v Prostějově se so-
ciálními demokraty čile kooperuje. Nemá zájem očistit město a vypovědět nevýhodné smlouvy, kriti-
zují Faltýnka jeho bývalí kolegové z ANO. Ačkoliv zůstává poněkud ve stínu šéfa ANO Andreje Babiše, 
i on umí stát „řídit jako firmu” – ve veřejné sféře využívá svých přátel z Prostějovska. Zpráva Hospodář-
ských novin v plném znění je zde: http://archiv.ihned.cz/c1-65747590-tady-je-faltynkovo

Rok venkova oživuje malé obce
Rok venkova jede na plný plyn. Rozjíždíme plošnou podporu malých venkovských hospod, pokra-

čujeme v oživování koloniálů na vsích a mobilizujeme řemeslné spolky a cechy. Připravujeme zviditel-
nění regionálních produktů, aktivujeme začínající podnikatele v malých obcích a rodinné firmy. Zahá-
jili jsme rovněž širokou podporu agroturistiky a nepolevujeme v legislativních aktivitách. Malé obce a 
jejich obsluha se díky AMSP ČR a všem podporovatelům Roku venkova stává velkým celospolečenským 
tématem. A na léto již pilně připravujeme historicky největší zviditelnění živnostníků v malých obcích. 
Vychází dubnový Zpravodaj Roku venkova. 
) http://www.amsp.cz/rok-venkova-ozivuje-male-obce

Kompas podnikatele: Trh práce přestává fungovat
Zakázky v průmyslu rostou, firmy je ale nemusí být schopny brzy naplňovat. Aktuální data dále po-

tvrzují velmi dobrou kondici tuzemské ekonomiky, která se výrazně přibližuje svému potenciálu. Prů-
mysl roste 11%, přičemž dlouhodobě dominuje automobilový sektor, který k celkovému růstu přispí-
vá plnou třetinou. Napjatá situace je ale na trhu práce, evidujeme již 159 tisíc počet volných míst, což 
je rekord. Naproti tomu zažíváme nejnižší míru nezaměstnanosti,  kdy místo poptává pouze 327 tisíc 
uchazečů. V mnoha profesích a regionech je tak prakticky nemožné sehnat zaměstnance, což se začí-
ná stávat hlavní brzdou dalšího růstu. AMSP ČR a Roklen vydávají květnový Kompas podnikatele. 
) Kompas podnikatele květen 2017
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Slavnostní zahájení výstavy Má vlast cestami proměn se letos 
neslo ve znamení klobouků. Téměř dva tisíce účastníků přivítaly 
se vší grácií 9. ročník výstavy s jeho devadesáti sedmi proměna-
mi. Letos poprvé má výstava třináct partnerských krajů. Vysta-
vují obce, města, spolky a soukromí majitelé z celé ČR.  Slavnost 
zahájili představitelé partnerských organizací: radní Liberecké-
ho kraje Radka Loučková Kotasová, senátor Miloslav Nenutil, 
vrchní rada pro cestovní ruch MMR Štěpán Hervet, radní Hlavní-
ho města Prahy Jan Wolf, ředitel NKP Vyšehrad František Stádník, 
děkan Vyšehradské kapituly Michal Němeček, předsedkyně 
SPOV Veronika Vrecionová (na snímku), a jménem pořádající 
Asociace Entente Florale CZ – Souznění prezident Karel Drhov-
ský a ředitelka Drahomíra Kolmanová. 

Motto ročníku „Z Popelky princeznou“ se týká vystavených 
proměn i vzácných hostů. Stále šaramantní Popelka Eva Hruško-
vá a princ Jiří Štědroň vzdali poctu proměnám a jejich tvůrcům 
a věnovali jim krásný duet z legendárního filmu. Jan Přeučil 
svým podmanivým hlasem přednesl medailonek Popelky Biliá-
nové, spisovatelky a vyšehradské patriotky, k 155. výročí jejího 
narození. Poté architekt Josef Pleskot a viceprezidenti Asociace 
Souznění Pavel Bureš a Jiří Štancl udělili ceny vítězům ročníku 
2016. První cenu odborné poroty i v internetovém hlasování zís-
kal kostel sv. Mořice nad Anínem, Osobností ročníku 2016 se sta-
la Dagmar Fetterová, iniciátorka proměny oranžérie v Lomnici 
a  velká propagátorka celé výstavy Má vlast cestami proměn. 
Atribut výstavy, Srdce vlasti, předal Jan Pijáček, radní Zlínského 

kraje, Radce Loučkové Kotasové, radní kraje Libereckého. Předá-
ní srdce mezi hlavními partnerskými kraji loňského a letošního 
ročníku komentoval nepostradatelný lékař nejen lidských srdcí, 
prof. Jan Pirk, slovy: „Vizovická slivovička udělala srdíčku moc 
dobře, a teď by to chtělo hory.“ Proto srdíčko odjíždí na svou 
pouť vlakem po Libereckém kraji. Začne v Jablonném v Podješ-
tědí na slavnostech sv. Zdislavy. 

Tím program vstoupil do ročníku 2017. Pocta stromům se 
odehrála u hrušně z Hruštice, dnes součásti Mírové pod Kozáko-
vem, vysazené v roce 2000 v Karlachových sadech. V bohatém 
hudebním programu rozezněla Vyšehrad snivá písničkářka Kaya 
a následoval tradiční a všemi očekávaný koncert skupiny Spiritu-
ál kvintet. Taje Vyšehradu pak odhalili zájemcům odborní prů-
vodci a na den korunoval koncert skvělého libereckého sboru 
Akcent v bazilice sv. Petra a Pavla.  

Výstava zůstane na Vyšehradě v plné sestavě do 20. 6., a po-
té se jednotlivé kolekce vydají do krajů. Výstavu doprovází kata-
log všech vystavených proměn, dílo Anny Pavlíkové Kutějové 
a Kateřiny a Matěje Čadilových. Slavnostní den byl poděková-
ním autorům proměn, vyjádřením úcty za péči o naši společnou 
zemi a inspirací pro ostatní. A už nyní je čas na přihlašování pro-
měn ročníku 2018, protože příroda skýtá jedinečné podmínky 
pro krásné fotografie.  Drahomíra Kolmanová
)  http://www.cestamipromen.cz/fotogalerie/category/82-slav-

nostni-zahajeni-2017?start=100
) http://www.cestamipromen.cz/promeny/mapa-promen

Výstava „Má vlast cestami proměn“ a klobouky rozzářily Vyšehrad
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Projekt Nahá Vesnice je nekomerční odpovědí na dnešní konzumní a prefabrikovaný svět. Umožňu-
je obcím a malým městům zásadní revitalizaci dílčích částí veřejných prostor za využití minimálních fi-
nančních prostředků. Designéři a architekti řešící veřejný prostor vždy s plným respektem k individuál-
ním potřebám uživatelské komunity a danému prostředí, s důrazem na estetickou úroveň a funkčnost. 
V rámci projektu nabízí konzultaci, realistickou vizualizaci zasazenou do konkrétního prostředí, koncep-
ci stavby včetně technické dokumentace i samotnou realizaci díky vlastnímu výrobnímu zázemí.
)  Více informaci a podrobnější popis projektu naleznete v brožuře zde.
)  Pokud Vás projekt zaujal, další detailnější informace můžete nalézt na webové stránce  blankpage.

cz nebo na facebookové stránce Nahá Vesnice.

Milínova u Plzně, člena ASZ Plzeňsko, a k vidění zde bude do 30. června. Dne 26. května proběhla u pří-
ležitosti jejího otevření slavnostní vernisáž, jíž se zúčastnilo mnoho významných hostů včetně hejt-
mana Plzeňského kraje, který nad ní převzal záštitu. 

Slavnostní akci zahájil Pavel Moulis, který v úvodu přivítal všechny hosty, mj. Josefa Bernarda, hejt-
mana Plzeňského kraje, Zdeňka Hazdru, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, Tomáše Dou-
chu z ÚZEI, Petra Hodana a Františka Janka i s jejich kolegy z ASZ Plzeňsko a Plzeň-sever, Milana Fialu, 
kastelána zámku Nebílovy a další přítomné hosty, jichž se sešlo více než padesát.

Českým sedlákům se dostalo minimální podpory

Hejtman se ve svém příspěvku zamýšlel nad promarněnými možnostmi. Po roce 1989 byla šance znovu 
vytvořit svobodně smýšlející sociální skupinu sedláků, dostalo se jim však minimální podpory a české ze-
mědělství tak ovládly zaběhnuté velké podniky. Ty  se zaměřují především na obiloviny, řepku a kukuřici 
a nemají zájem produkovat zdravé potraviny. Západoevropské státy mají nastavený jiný vývojový trend 
a usilují o koncepci multifunkčního zemědělství. Podobný jev je možné spatřit i na Farmě Moulisových, kte-
rá přináší do obce zaměstnanost, stará se o krajinu a o její kulturní ráz, nejsou jí cizí ani kvalitní potraviny. 

Nesvoboda a strašák jménem kolektivizace

Jménem Asociace pozdravil všechny přítomné předseda ASZ Plzeňsko Petr Hodan, jež pochází ze 
Soběkur u Přeštic a pamatuje represe z první poloviny padesátých let. Z jeho rodné obce bylo od ro-
ku 1949 do roku 1955 vystěhováno osm selských rodin. Slovy lze jen těžko vyjádřit hrůzu, která teh-
dy všechny hospodáře obcházela. Sháněly se kartónové krabice a balilo se do nich nádobí i osobní 
prádlo. Volně se nechávalo jen to nejnutnější, aby bylo možné vše potřebné rychle naložit pro případ, 
že by v některém z příštích dnů dorazil stěhovací výměr. Velmi časté neohlášené prohlídky statku včet-
ně obytného domu za přítomnosti SNB, neúměrně vysoké povinné dodávky státu (kontingenty), vy-
soké pokuty za jejich neplnění i veřejné „lidové soudy“ spojené s tresty odnětí svobody, zesměšňová-
ní a karikatury v novinách i časopisech, to vše vzpomínanou hrůzu a beznaděj jen umocňovalo.

„Tuto dobu a její devastující účinek na lidské vztahy je nutné připomínat už proto, že i dnes u ne-
zanedbatelné části lidí existuje snaha toto období zlehčovat,“ uvedl Petr Hodan. Připomeňme si např. 
různé „brožury“ vydávané u příležitosti padesátého či šedesátého výročí založení toho či jiného JZD, 
v nichž se kolektivizace vykresluje jako sice pro někoho trochu méně příjemné období, občas i s drob-
nými excesy, ale v zásadě jednoznačně správné rozhodnutí, které zemědělce zbavilo starostí, dřiny 
a zachránilo národní hospodářství. Vůči tomuto deformovanému výkladu je třeba se důrazně bránit.

20 000 lidí muselo opustit rodné vesnice

Jako jednu z  nejsmutnějších etap českých novodobých dějin označil kolektivizaci Zdeněk 
Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, který se na výstavě podílí, stejně jako organi-
zace Post Bellum či Ivo Hucl ze Šťáhlavic. Násilný státní zásah do života sedláků se netýkal jen vel-
kých statků, ale všech, kteří hospodařili na soukromé půdě. Odhaduje se, že v rámci „Akce Kulak“ 

Projekt Nahá vesnice

Výstava o perzekuci selského stavu 
zamířila do regionů

Termín velice úspěšné výstavy s názvem „Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu“ 
pořádané Národním zemědělským muzeem (NZM) ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních 
režimů a Asociací soukromého zemědělství ČR byl třikrát prodloužen. Svědčí to nejen o kvalitě, ale 
i o zájmu veřejnosti o její zhlédnutí. To vše pomohlo k zisku zvláštní ceny „Gloria musaealis“, kterou 
obdržela 17. května letošního roku v Betlémské kapli v Praze v konkurenci 51 muzeí a galerií z celé re-
publiky. Putovní část této výstavy se v květnu letošního roku přestěhovala na Farmu Moulisových do 

http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/06/brozura-Naha-Vesnice.pdf
http://blankpage.cz/
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http://nsmascr.cz/aktuality/2017/projekt-naha-vesnice/
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muselo své rodné vesnice a grunty opustit přibližně dvacet tisíc lidí, kteří byli donuceni přestěho-
vat se do jiných regionů. Jména třetiny vystěhovaných rodin, která se v archivech podařilo dohle-
dat, jsou na výstavě zveřejněna.

Ředitel připomněl i to, co připravilo cestu k násilnému kradení majetku zemědělců. Po válce v roce 
1945 byla zakázána Agrární strana. Rozhodnutí o jejím zrušení nevzešlo jen od komunistů, podpořily 
ho i demokratické strany – socialisté, lidovci či sociální demokraté. Myslely si totiž, že hlasy agrárníků 
získají ve svůj prospěch. Tato kalkulace se jim později vymstila. Získali je, vlivem sladkých slibů 
o  zachování soukromého zemědělství a uskutečnění nové pozemkové reformy přídělem půdy 
od statků nad 50 hektarů, právě komunisté. K vystřízlivění došlo až po roce 1948, kdy bylo najednou 
všechno jinak, včetně „pravdy“.

Hrůzy padesátých let musí být neustále připomínány

Připomenutí těžké doby kolektivizace formou výstavy, pořádání workshopů, v nichž účinkují mla-
dí lidé jako herci – přímí účastníci této těžké doby, propagační akce, tiskoviny a mnoho dalšího jsou 
jednou z náplní činnosti organizace Post Bellum. Toto konání je velmi záslužné, neboť všem přibližu-
je absolutní bezpráví a ponižování sedláků v padesátých letech. Ohlasy návštěvníků workshopů jsou 
velice pozitivní. Přejeme, aby se jí připomínání oněch hrůz i nadále dařilo. Jedině tak snad nebudou 
muset naši potomci znovu prožít něco tak obludného, jako byla kolektivizace.

 Pavel Pouba, asZ Plzeňsko
Po skončení výstavy na Farmě Moulisových v Milíně poputuje expozice na sever Plzeňska do Pivo-

varu Chříč (http://www.pivovarchric.cz/), kde bude umístěna od 4. července do 3. září 2017. 
) http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/vystava-o-perzekuci-selskeho-stavu-zamirila-do-regionu.html

Letní kampaně AMSP ČR 
na podporu podnikání v obcích

Léto bude ve znamení historicky největší tuzemské medializace podnikání v malých obcích. AM-
SP ČR spouští v rámci Roku venkova 2017 kampaně, ve kterých zviditelní stovky příběhů malých pod-
nikatelů. 50 celostránkových dílů v každém vydání MF DNES s nejlepšími venkovskými živnostníky, 32 
podnikatelů z obcí v letním seriálu AMSP ČR a České televize „Toulavá kamera na venkově,“ vyhodno-
cení nejlepších firem z vesnic, nejlepších venkovských počinů, masivní kampaň asociace na podporu 
lokálních producentů a příprava tour po rodinných nebo začínajících firmách v obcích.
)  Právě vychází květnový Zpravodaj Roku venkova 2017. Zpravodaj Roku venkova 2017/05 ke staže-

ní zde: Zpravodaj_Rok_venkova_2017_kveten.pdf

) Informační centrum roku 

hlasování: od 20. 6. do 31. 8. 2017
podmínky: z jedné IP adresy pouze jeden hlas v jednom kraji
vyhlašovatel: ATIC ČR
realizátor: Vydavatelství KAM po Česku
partner ankety: infoTIC (www.infotic.cz)
Zveřejněno na  www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku

A.T.I.C. ČR - samostatné, dobrovolné, nezávislé profesní sdružení há-
jící zájmy turistických informačních center. Asociace sdružuje na 296 
členů z celé ČR.

 

KAM po Česku - Vydavatelství s.r.o. se dlouhodobě věnuje 
podpoře, propagaci a popularizaci domácího cestovního ru-
chu, příhraniční spolupráce a kultury. Díky vysokému nákla-
du pěti vydávaných magazínů, jejich periodicitě, rozsáhlé 
distribuční síti doma i v zahraničí a návštěvnosti webového portálu www.kampocesku.cz, zaujímá 
dlouhodobě čelní místo mezi vydavatelstvími se zaměřením na cestování a kulturu.

 

infoT.I.C. je partnerem soutěže. Na jeho stránkách bude 
spuštěno virtuální informační centrum České republiky, které 
by mělo být otevřeno všem TIC z celé ČR. Postupně bude do-
plněno prohlížečem městských či obecních zpravodajů. Jeho 
součástí bude také projekt infoKAM – komplexní, nízkonákla-
dové a levné řešení propagačních materiálů, při zachování vysokého standardu vypovídací hodnoty.

http://www.pivovarchric.cz/
http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/vystava-o-perzekuci-selskeho-stavu-zamirila-do-regionu.html
http://www.amsp.cz/uploads/dokumenty_2017/Aktuality/Zpravodaj_Rok_venkova_2017_kveten_AKT.pdf
http://www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku
http://www.kampocesku.cz
http://www.kampocesku.cz/infokam
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Nová i modernizovaná hřiště a tělocvičny. 
MMR je podpoří 100 miliony

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní 
infrastruktury. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudová-
ní hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Připraveno je 100 milionů korun.

„Tato výzva je určena obcím do tří tisíc obyvatel, které jsou zřizovatelem základních škol. Investice 
do generace dětí a mládeže je jedním z nezbytných předpokladů pro další rozvoj kvalitního života na 
venkově. Během návštěv našich regionů jsem se dozvěděla o velké potřebě financí právě pro tyto úče-
ly,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Žádosti o dotace je možné podávat do pod-
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV), dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury, v termínu od 19. června do 18. srpna (12 hodin). Rozhodující pro přijetí žádosti je ra-
zítko podatelny ministerstva s datem doručení.

Školním hřištěm či tělocvičnou je brána stavba (zařízení), jež je využívána k tomuto účelu a je sou-
částí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zaří-
zení v majetku obce, je možné dotaci na stavbu využít. Tyto stavby mohou byt využívány také pro dal-
ší sportovní a společenské aktivity. Dotace není udělována na vybavení těchto zařízení. Maximální vý-
še dotace je až 5 mil. Kč, dolní limit na jednu akci činí 500 tisíc korun. Dotace je poskytována do výše 
70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. MMR
) Více informací naleznete zde     

Dalších 25 milionů na podporu obnovy venkova
Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo prostředky na financování náhradních projektů v podpro-

gramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši více než 25 milionů korun. Dotace poputují přede-
vším na obnovu místních komunikací.

„Tato 5 % rezerva, která je určená ke krytí mimořádně vzniklých požadavků, se každoročně uvolňu-
je v průběhu roku tak, aby ve státním rozpočtu běžného roku nezbývaly nedočerpané prostředky. Ak-
ce budou financovány podle pořadí schváleného seznamu do výše uvolněných prostředků,“ uvedla 
ministryně Karla Šlechtová.

Uvolněná částka v celkové výši 25 292 135 Kč půjde například do Mořice na obnovu komunikace 
Za zámkem, na opravu místní komunikace v Srubech, do Nové Hvězdlice na obnovu místní komuni-
kace k hasičce. Přehled všech náhradních a schválených projektů je uveden zde. V tomto pořadí bu-
dou také náhradní akce osloveny.   MMR

Neziskové organizace mohly letos 
podruhé žádat MMR o podporu

Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci, v rámci druhé výzvy pro rok 2017:
•	 Podpora	a	ochrana	veřejného	zájmu	na	úseku	bezbariérového	užívání	staveb
•	 Udržitelný	rozvoj	regionů,	měst	a	obcí
Výzva byla otevřena od 15. května do 12. června 2017. Více zde.  MMR

NKÚ: Česko nezvládá čerpat eurodotace, 
unijní sedmiletka je přitom už v polovině

Ze zhruba 600 miliard korun Česko zatím reálně čerpalo necelých 27 miliard. Oproti minulému ob-
dobí, kdy příchod eurodotací vázl, nyní ani nezačal, upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad. Šéf NKÚ va-
ruje, že hrozí ztráta části peněz, které Brusel spojuje s úspěšným čerpáním. 

Z 600 miliard korun, které má Česko přidělené z evropských fondů, stihlo skutečně využít jen ne-
celých 27 miliard. Sedmileté období, na které jsou peníze určené, přitom letos vstupuje do druhé po-
loviny. Dotace mají pomoci podnikatelům, státním podnikům, nemocnicím nebo školám při jejich in-
vesticích. Podnikatelé upozorňují, že evropské peníze se zdržují kvůli zdlouhavému úřadování na stra-
ně státu a Bruselu. NKÚ varuje, že Česko může o část peněz přijít. 

„Je na čase přeřadit na vyšší rychlost. Jestli v předchozím programovém období čerpání evrop-
ských peněz pokulhávalo, v nynějším ještě skoro nezačalo,“ porovnává prezident NKÚ Miloslav Kala. 
Jeho úřad kriticky hodnotí využívání evropských peněz v aktuálním EU reportu. Peníze se mají čerpat 
hlavně na dopravní infrastrukturu, ekologické projekty a inovace podniků.

„Pokud nedosáhneme některých milníků spojených s rokem 2018, může republika přijít o část pe-
něz z takzvané výkonnostní rezervy. V ní je 38,6 miliardy korun, ale to je odměna za úspěšné plnění 
cílů,“ připomíná Kala. Cíle, a tedy i peníze jsou ohroženy.

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017
http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2017-(1)
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Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková, která dohlíží na čerpání eurofondů, to ale ne-
vidí tak černě. „Přijali jsme řadu kroků, abychom tomu předešli. V tuto chvíli se je daří naplňovat,“ ujišťuje.

Na obrovské bariéry narazili podnikatelé, kteří se ucházejí o dotace rozdělované ministerstvem prů-
myslu a obchodu. Zaskočil je velký počáteční skluz a výrazný nárůst administrativy. „Největší potíže ale 
nastaly při hodnocení projektů. Místo dřívějších tří až čtyř měsíců se protáhlo na deset měsíců i rok,“ kri-
tizuje Jiří Kvíz z poradenské společnosti eNovation, která pomáhá firmám dotace získat. Ze 117 miliard 
korun je aktuálně vyčerpaných 1,2 miliardy. „Dohnat počáteční manko bude velmi těžké,” obává se Kvíz.

Šéf NKÚ Kala podotýká, že úkolem není vyčerpat peníze za každou cenu. „Mají přispět k lepšímu 
životu občanů a rozvoji země,“ připomíná s tím, že stát neumí ohlídat, zda se tak děje. „Rozděluje ve-
řejné prostředky, aniž by dovedl říct, jestli skutečně pomohly,“ říká Kala.

Česko ve využívání eurofondů silně zaostává i v mezinárodním žebříčku, kde je na chvostu. „V po-
rovnání se zeměmi visegrádské čtyřky se ale nemáme za co stydět,“ tvrdí náměstkyně Letáčková. Nej-
lépe si s velkým předstihem před ostatními vedou Maďaři. Česko je druhé, pokud jde o objem peněz, 
o které se lze ucházet.                                 Zdroj: Ihned.cz
)  http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/dotace/cesko-nezvlada-cerpat-eurodotace-unijni-sedmilet-

ka-je-pritom-uz-v-polovine.html

 

MMR: Systém pro administraci dotací EU 
za 500 miliard, nemůže být z podstaty 
ani primitivní, ani levný

Reakce na tiskovou zprávu nejvyššího kontrolního úřadu: „Jednotné metodické prostředí: Informační sys-
tém za 872 milionů je komplikovaný a nestabilní, dodržování pravidel je nevymahatelné“.

Systém pro administraci dotací MS2014+ nahradil tři rozdílné systémy z předchozího období a po-
stupně do sebe absorboval jejich specifické funkce a potřeby žadatelů. Daní za zavedení jednotného 
prostředí, vyžadovaného Evropskou komisí, které NKÚ ve své zprávě kritizuje, byla nutnost akcepto-
vat požadavky mnoha různých uživatelských přístupů a metod. To znásobilo i pravděpodobnost chyb. 
Za uplynulé dva roky se však řada problémů vyřešila a systém je dál průběžně vylepšován, což doklá-
dá  i aktuální stav systému, v němž nyní pracuje přes 50 tisíc uživatelů a jehož zpřístupněné zdroje do-
sahují půl bilionu korun. 

Proti nekonkrétním výtkám o nefunkčnosti lze postavit například tzv. Audit designace Aplikace 
MS2014+, který probíhal v  období prosinec 2015 – červen 2016 a který prokázal nejenom plnou 
funkčnost tohoto systému, ale rovněž připravenost jeho prostředí dle technické normy ISO 27000 
(kontrolní požadavek ze strany Evropské komise).

Veřejnou zakázku na pořízení Aplikace MS2014+ prověřoval i ÚOHS v roce 2016 a neshledal pochy-
bení na straně zadavatele stejně jako následná kontrola vydaných prostředků MMR na tento systém Fi-
nančním úřadem hl. m. Prahy, která nedefinovala žádné porušení rozpočtové kázně na straně MMR.

NKÚ systém dále neoprávněně kritizuje za to, že je komplikovaný a robustní. To je ale následek stovek 
specifických doplňujících požadavků řídících orgánů. Vzhledem k množství a rozsahu prováděných úprav 
systému a množství zadávaných dat je proto logické, že i zde se občas objevují problémy, ty jsou však 
průběžně řešené MMR a dodavatelem aplikace ve spolupráci s řídicími orgány operačních programů.

NKÚ dále nesprávně uvádí, že systém MS2014+ byl pořízen souhrnně za 872 milionů ko-
run. Neuvádí však, že tato částka zahrnuje také výdaje na provoz, rozvoj a hardware, záložní pracoviště 
a čtyřletou podporu, zajištění licence a služby technického a bezpečnostního dohledu. V současné 
době je na aktivity spojené s financováním realizace a rozvoje aplikace MS2014+ ze strany Platebního 
a Certifikačního orgánu uplatněna 25% korekce na veškeré výdaje spojené s realizací.

Je dobré také srovnat situaci systému s obdobnými systémy jinde v Evropě. Ze srovnání vyplývá, 
že ČR čerpá evropské prostředky programového období 2014-2020 zcela obdobným tempem jako 
jiné středo a východoevropské státy. Protože ČR začala čerpat později než v minulém programovém 
období (z důvodu pozdního schválení příslušné legislativy EU), nelze rychlost jednoduše srovnávat 
s minulým programovým obdobím. Pro možnost zahájení čerpání prostředků pro programové ob-
dobí 2014-2020 byly ze strany Evropské unie dány také složitější podmínky.

Rok 2016 tedy můžeme považovat za první ucelený rok reálné implementace v programovém ob-
dobí 2014-2020. V první polovině roku 2017 se pak čerpání rozběhlo plným tempem a každý měsíc je 
zaznamenán výrazný pokrok. K 30. dubnu 2017 bylo vyhlášeno za všechny programy již celkem 
499 výzev v objemu 512,8 mld. Kč (příspěvek EU), tj. 84,2 % hlavní alokace programového období 
2014–2020. Do konce dubna 2017 byly odeslány Evropské komisi žádosti o platbu za většinu progra-
mů v celkové hodnotě 26,4 mld. Kč, tj. 4,3 % hlavní alokace. V současné chvíli tedy není zaznamená-
no riziko, že by ČR nevyčerpala svěřenou alokaci pro programové období 2014-2020.

Jednotné metodické prostředí (JMP) pak bylo připraveno v návaznosti nejen na českou legislativu, 
ale i na podmínky pro čerpání evropských prostředků dané ze strany EU. Pro programové období 
2014-2020 byly ze strany Evropské Unie vydány nařízení, rozhodnutí a metodické pokyny v rozsahu 
přes 4 tisíce stran. Kritiku složitosti prostředí ze strany NKÚ je tedy třeba chápat spíše jako výhrady 
NKÚ vůči legislativním postupům Evropské unie.                            MMR 

Hranice 30 miliard překročena. 
IROP již schválil 1811 projektů

Integrovaný regionální operační program (IROP) má již 1 811 schválených projektů za více než 
30,7 mld. korun, kterým je postupně vydáváno rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Celkem již IROP vyhlásil 74 výzev v hodnotě 105,25 mld. korun, což odpovídá 84 % alokace progra-
mu. Aktuálně lze podávat například žádosti o podporu ve výzvě č. 26 „Egovernment I“ na posilování 
aplikací v oblasti informační a komunikační technologie určených pro elektronickou veřejnou správu, 
elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a zdravotnictví. Dále 
pak třeba ve výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“ či ve výzvě č. 70 „Vybrané úseky 
silnic II. a III. třídy – II“.

MMR také v Praze pořádá centrální semináře pro žadatele v návaznosti na vyhlášené výzvy k jed-
notlivým specifickým cílům IROP. Následně Centrum pro regionální rozvoj ČR v jednotlivých krajích 
pořádá semináře pro žadatele v regionech. Zatím poslední semináře k aktuálním výzvám byly zamě-
řeny na výzvu č. 72 „Cyklodoprava II“. Jsou již ovšem naplánovány i další pro výzvy č. 73 „Výstavba 
a modernizace přestupních terminálů II“ a č. 74 „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních 
center“. CRR dále také nabízí semináře pro příjemce týkající se nejexponovanějších fází administrace 
projektů. Jsou zaměřeny na administraci žádostí o změnu a žádosti o platbu.                    MMR

http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/dotace/cesko-nezvlada-cerpat-eurodotace-unijni-sedmiletka-je-pritom-uz-v-polovine.html
http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/dotace/cesko-nezvlada-cerpat-eurodotace-unijni-sedmiletka-je-pritom-uz-v-polovine.html
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Seminare-pro-zadatele-IROP
http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci/
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Harmonogram výzev IROP na roky 2017 a 2018
Řídicí orgán IROP oznamuje, že zveřejnil aktualizovaný Harmonogram výzev na rok 2017 k 8. 6. 2017 

a zároveň zveřejnil Harmonogram výzev na rok 2018. Oba harmonogramy byly projednány členy Plat-
formy pro přípravu výzev IROP dne 8. 6. 2017.

Mezi nejvýznamnější změny na rok 2017 patří vedle formálních úprav číslování výzev a dalších úda-
jů podle reálného vývoje především posunutí vyhlášení nových výzev na sociální bydlení (II.) na listo-
pad 2017, a to především s ohledem na vyjednávání ohledně možného vyjmutí sociálních bytů z re-
žimu veřejné podpory. Harmonogram výzev 2017 k 8. 6. 2017

V Harmonogramu výzev IROP na rok 2018 jsou pak plánovány již jen dvě výzvy IROP, a to na pod-
poru vybraných sociálních služeb. Identifikace těchto podpořitelných služeb bude v průběhu roku 
2017 projednána s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími členy pracovního týmu SC 2.1

IROP. Harmonogram výzev 2018 k 8. 6. 2017                       MMR

Reakce MŽP na výsledky kontroly NKÚ 
k odpadovým projektům z OPŽP 

Ministerstvo životního prostředí se neztotožňuje se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, kdy po-
dle tvrzení NKÚ nemá vyčíslené přínosy vynaložených prostředků na odpadové projekty z OPŽP 2007-
2013. MŽP NKÚ doložilo jednoznačné, vyčíslitelné a měřitelné přínosy ke zlepšení stavu odpadového 
hospodářství v ČR z těchto projektů. 

Díky podpořeným projektům z OPŽP 2007-2013 došlo k navýšení: 
•	 množství	materiálově	využitých	odpadů	…	344	tis.	tun/rok
•	 množství	tříděných	odpadů	…	141	tis.	t/rok
•	 kapacita	kompostáren	…	448	tis.	t/rok
•	 množství	energeticky	využitých	odpadů	…	648	t/rok
•	 množství	upravených	odpadů	…	251	tis.	t/rok
•	 kapacity	svozu	separace	odpadů	…	668	tis.	t/rok
•	 plochy	sběrných	dvorů	…	282	tis	m2
•	 kapacity	sběrných	dvorů	…	81	tis.	t/rok
•	 plochy	rekultivovaných	skládek	…	131	tis.	m2

Podpořené projekty zcela prokazatelně přispěly k celkovým výsledným hodnotám v oblasti naklá-
dání s odpady v ČR jako např. ke snížení skládkování nebo k vyšší recyklaci. To jasně dokládají data za 
odpadové hospodářství zejména v oblasti nakládání s komunálním odpadem, kdy klesalo množství 
odpadů odstraněných na skládkách z 64 % v roce 2009 na 47 % ve 2015 a naopak narůstal sběr, 
materiálové a energetické využití a recyklace komunálních odpadů od roku 2009 až do roku 2015, 
konkrétně z 29 % v roce 2009 na 47 % v roce 2015. K pozitivním změnám, ke kterým došlo právě 
díky OPŽP, jednoznačně přispělo rozšíření a zahuštění sběrné sítě spolu s rozšířením kapacit na mate-
riálové i energetické využití odpadů, jak je uvedeno výše. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty/Dokumenty/Harmonogram-vyzev/Harmonogram-vyzev-2018-k-8-6-2017
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty/Dokumenty/Harmonogram-vyzev/Harmonogram-vyzev-2018-k-8-6-2017


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 221 • 5/2017

D o t a č n í  p r o g r a m y  3 7)

Oblast plnění cílů recyklace biologicky rozložitelných odpadů je 
navíc navázána nejenom na množství dostupných kapacit, ale také 
na závaznou legislativu. A právě tu se současnému vedení MŽP po-
dařilo od roku 2015 změnit tak, že je aktuálně zavedeno povinné 
plošné třídění bioodpadu ve městech a obcích, které má mj. přispět 
k plnění cíle v odklonu biologicky rozložitelných odpadů ze skládek.

Zároveň MŽP změnilo a rozšířilo kritéria hodnocení odpadových 
projektů v rámci programového období OPŽP 2014-2020. Nastave-
ná kritéria byla zároveň bez problémů schválena Evropskou komi-
sí. Oba programy OPŽP 2007-2013 i nový operační program OPŽP 
2014-2020 byly provázány s plány odpadového hospodářství na 
národní i krajské úrovni. Nastavené cíle a indikátory korespondo-
valy a korespondují s evropskou odpadovou legislativou a i sama 
Evropská komise při hodnocení nastavení nového Plánu odpado-
vého hospodářství v ČR pro roky 2015 až 2024 konstatovala ade-
kvátnost nastavení v ČR. 

Kontrolní závěr, respektive tisková zpráva NKÚ také bez bližšího 
vysvětlení či zdůvodnění, které je NKÚ známé, konstatuje zpoždě-
ní čerpání evropských peněz z OPŽP 2014–2020. 

Stávající vedení MŽP a SFŽP ČR přebíralo v roce 2014 kromě neho-
tového a neschváleného programu OPŽP 2014–2020 i končící pro-
gram OPŽP 2007-2013, a to ve stavu hrozící mimořádné ztráty evrop-
ských prostředků ve výši 18 miliard korun. Krizovým řízením zachráni-
lo stávající vedení MŽP všechny prostředky EU ohrožené ztrátou. Jen 
v oblasti odpadů se podařily v letech 2014–2015 realizovat 3 tzv. rych-
loobrátkové výzvy a díky tomu jsme podpořili dalších téměř 2,5 tisíce 
projektů v oblasti lepšího nakládání s odpady. Tyto projekty se realizo-
valy zejména v roce 2015 a i na začátku roku 2016, a je tedy přirozené, 
že realizace a hlavně financování dalších projektů z výzev již z nového 
OPŽP nabíhá pozvolněji, mj. dle kapacit trhu a doplňování projektové 
připravenosti. A bylo to právě také současné vedení MŽP a SFŽP, kte-
ré dopracovalo nehotový OPŽP 2014–2020 a předložilo Evropské ko-
misi. A kterému Evropská komise v dubnu roku 2015 program OPŽP 
2014-2020 schválila, mj. jako druhý program v ČR. 

Zároveň je nutné dodat, že OPŽP 2014–2020 patří mezi nejlépe 
hodnocené programy, co se týká čerpání, vyhlašování výzev, závaz-
kování prostředků ad. V OPŽP 2014–2020 bylo dosud v oblasti 
odpadů vyhlášeno 9 výzev s alokací 5,4 miliardy korun a jedna 
další s alokací 800 milionů korun je plánována pro letošní rok, 
dvě výzvy jsou otevřené kontinuálně. Další dvě výzvy jsou pláno-
vané na rok příští. Program je důsledně realizován v souladu s dlou-
hodobým harmonogramem tak, aby si investoři / žadatelé mohli 
naplánovat své investice dle svých kapacit. V proběhlých výzvách 
v oblasti odpadů je aktuálně registrováno 1696 žádostí s poža-
dovanou podporou EU více než 5,3 miliardy korun. Schváleno 

bylo doposud 432 žádostí s podporou 1,5 miliardy korun, a ty-
to projekty postupně vstupují do realizační fáze a průběžného fi-
nancování. Celkem 151 odpadových projektů s podporou 437 mi-
lionů korun z evropských prostředků má vydané Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace, a proplaceno je 222 milionů korun. 

Samotný program má pak celkově zazávazkovánu téměř třetinu 
finančních prostředků v objemu více než 20 miliard korun, na účty 
příjemcům již byly proplaceny více než 3 miliardy korun.

V žádném případě programu OPŽP 2014-2020 nehrozí ztráta fi-
nančních prostředků, jako tomu bylo v roce 2013 v OPŽP 2007-2013, 
kdy ČR přišla nenávratně o více než 7 miliard korun.             MŽP

Vzorovou ukázkou spojení více obcí do svazku je Spolek pro roz-
voj venkova Moravský kras, který na předcházení vzniku odpadů 
získá téměř 8 milionů korun. Za zmínku stojí také projekt moderni-
zace portálu „Nevyhazuj to“, který proti vzniku odpadu bojuje tím, 
že nepotřebným věcem nachází nové majitele. Ve 40. výzvě OPŽP 
mohly své žádosti o dotaci předkládat zejména obce, kraje, ale 
i podnikatelské subjekty, a to od září do konce listopadu 2016. Nej-
větší zájem byl o již zmíněné kompostéry. Přijímány byly dále i pro-
jekty na vybudování sběrné sítě kontejnerů pro textil, a to včetně 
svozových prostředků nebo na vybudování center opětovného po-
užití odpadů.              MŽP
) Seznam schválených projektů.

Více než miliarda korun podpoří 
rozvoj česko-slovenského 
příhraničí

 V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká re-
publika bylo schváleno 76 projektů umožňujících další rozvoj čes-
ko-slovenského příhraničí. Výše podpory Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj činí 38,7 milionů EUR, což je přibližně miliarda čes-
kých korun. Projekty byly schváleny na zasedání Monitorovacího 
výboru v Brně. Podpořeny byly projekty zaměřené na zachování 
a  podporu kulturního a přírodního dědictví příhraničí, obnovu 
a ochranu biodiverzity, podporu ekosystémových služeb, podporu 
přeshraniční spolupráce a projekty zlepšující možnost pracovního 
uplatnění díky vzdělávání cílenému na potřeby trhu práce.

Jako příklad schváleného projektu na podporu kulturního dědic-
tví lze uvést projekt s názvem „lávka přes řeku Moravu včetně pří-
stupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopča-
ny“, jenž naplňuje dlouhodobý koncept přeshraničního archeopar-
ku, který aspiruje na označení „Evropské dědictví“. Ve spolupráci 
Jihomoravského a Trnavského kraje bude vybudováno propojení 
mezi Mikulčicemi a Kopčany pro cyklisty, pěší návštěvníky i místní 
obyvatele v rámci unikátní lokality památek slovanského hradiště 
Velká Morava. Bude vystavěna lávka v délce 143 m přes hraniční ře-
ku Moravu a návazné přístupové komunikace v celkové délce 3,1 km 
s vyznačením 8,5 km nové cyklotrasy, která se napojí na stávající in-
frastrukturu. Projekt umožní společný rozvoj lokality s využitím míst-
ního potenciálu kulturních a přírodních atraktivit. Podpora tomuto 
projektu činí 3,2 milionů EUR, tedy asi 85 milionů korun.

MŽP schválilo 300 milionů 
na pořízení kompostérů 

Částku přesahující 292 milionů korun si mezi sebe rozdělí 132 pro-
jektů zaměřených na předcházení vzniku odpadů, zejména na poříze-
ní domácích kompostérů pro občany, kontejnerů, štěpkovačů apod.

Zájem o dotace ve 40. výzvě OP Životní prostředí, která nabízela 
dotace projektům zaměřeným na předcházení vzniku odpadů, byl 
obrovský. Celkem 315 žadatelů si řeklo o dotaci v souhrnné výši té-
měř 500 milionů korun, což pětinásobně převýšilo vyčleněné finanč-
ní prostředky. Největší zájem byl o pořízení domácích kompostérů.

Vzhledem k tomu, že došlo k převisu předložených projektů, 
které byly kvalitní, rozhodl řídící orgán o navýšení původní aloka-
ce. Ze získání dotace se tak může radovat 132 žadatelů. Mezi ty 
úspěšné se řadí například projekt na předcházení vzniku odpadů 
v Brně, který na pořízení kompostérů, ale i kontejnerů a na re-use 
centra obdrží dotaci přes 15 milionů korun.

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170510_kompostery/$FILE/357-17-20170420_tabulka%20schvalenych%20projektu.pdf
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Mezi projekty zaměřenými na ochranu biodiverzity patří „Společně za posílení a ochranu biodi-
verzity Strážovských vrchů a Bílých Karpat“ partnerů Lesy SR a Lesy ČR. Nosnou aktivitou projektu 
je realizace společných opatření k uchovaní a zvyšovaní četnosti druhů a vytvoření vhodných podmí-
nek pro jejich další výskyt, monitoring a příprava koncepce pro omezení invazních druhů. Dále je pro-
jekt zaměřen na péči o lesní společenství a jeho druhové složení. Jeho součástí je také investice do 
krajinných prvků přispívajících k zmírnění klimatických změn v regionu. Podpora u tohoto projektu 
činí 657 tisíc EUR, tedy asi 17 milionů korun.

Příkladem projektu pro zlepšení možností uplatnění na trhu práce je projekt s názvem „Přeshra-
niční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol“ partnerů Střední odborná ško-
la a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov a Stredná odborná škola automobilová, 
Trnava. Projekt umožní zavedení nových forem výuky v oborech diagnostiky poruch motorů benzi-
nových, dieselových a elektromotorů v souvislosti s 3D tisky a v oblasti slévárenství. Všechny zmíně-
né oblasti vybaví studenta v teoretické a praktické rovině, součástí výuky budou také exkurze v pod-
nicích. Absolventi  partnerských škol se lépe uplatní na trhu práce v regionu příhraničí, kde je trvale 
vysoká nezaměstnanost. Podpora ERFF činí 329 tisíc EUR, tedy skoro 9 milionů korun. 

Celková alokace programu přesahuje 90,1 milionů EUR, tj. asi 2,4 miliardy korun, přičemž v prvních 
výzvách bylo rozdělováno celkem téměř 40 milionů EUR (téměř 1 miliarda korun). Předloženo bylo cel-
kem 256  žádostí v celkovém objemu 108,1 milionů EUR, což ukazuje skutečně velký zájem o program.
Seznam podpořených projektů naleznete v nejbližších dnech na stránkách programu.                       MMR

MMR posílá téměř čtvrt miliardy 
na rozvoj česko-bavorského příhraničí

Nová naučná stezka Lučina, projekt Po stopách Karla IV. nebo výstavba nového zázemí „Lesní díl-
na“ v Kašperských Horách určeného pro vzdělávací program se zaměřením na práci s přírodními ma-
teriály, řemeslnou výrobu a uměleckou tvorbu. Také na tyto projekty poputuje téměř čtvrt miliardy 
korun, které uvolnilo ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svo-
bodný stát Bavorsko – Česká republika pro období 2014-2020.

Příkladem projektu zaměřeného na vzdělávání je program „Malí, ale společně silní!“, který se za-
měřuje na jazykové vzdělávání, setkávání a vzájemné poznávání předškolních dětí z Mähringu a Ma-
riánských Lázní. Na projekt poputuje dotace 163 tisíc euro.

Na projekt „Po stopách Karla IV.“, jenž je zaměřen na opakované kulturně-historické akce při-
pomínající Karla IV. a jeho činnost v příhraničním regionu, bude alokováno také 163 tisíc euro. Kon-
krétně se jedná o následující oblíbené akce: Městské slavnosti v Kašperských Horách, Setkání na 
hradě Kašperk, Česko-bavorský festival Šumava a Bavorský les na plátně i mimo něj či Historický fes-
tival k poctě Karla IV. v Grafenau.

Pro další kola Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – ČR pro období 2014-2020 
zbývá 37,5 milionů euro. Prostředky jsou zatím k dispozici ve všech prioritních osách. S ohledem na plně-
ní indikátorů programu budou nyní vítány především projekty s výrazným přínosem pro malé a střední 
podniky, projekty podporující statky přírodního a kulturního dědictví a projekty v oblasti životního pro-
středí, které přispívají k ochraně specifických přírodních stanovišť. Příští zasedání Monitorovacího výboru 
se koná 5. – 6. prosince 2017. Projekty je třeba předložit nejpozději do 23. srpna 2017.                           MMR

http://www.sk-cz.eu/

