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Krajina na jaře. Západ slunce při teplé jarní poslední dubnové sobotě. Alej kvetoucích 
stromů na Plumlovsku.� Foto: TSu

aKTuálně: Veletrh TeCHaGrO 
2012: 755 vytavujících firem
na 72 tisících m2 z 20 zemí

Rekordní� počet� návštěvníků� zaznamenal�
letošní�zemědělský,�potravinářský�a� lesnický�
veletrh�Techagro�v�Brně,�na�kterém�nechybě-
li�ani�Spolek�pro�obnovu�venkova�a�Národní�
síť�MAS.�Spolek�informoval�návštěvníky�mimo�
jiné�o�soutěži�Vesnice�roku.�Brněnská�přehlíd-
ka�patří�k�pěti�největším�výstavám�svého�dru-
hu.�Letošní�ročník�byl�největší�akcí�pořádanou�
na�výstavišti�v�roce�2012�–�72�tisíc�m2�a�re-
kordních�755� vystavujících� firem� z� 20� zemí�
světa.�Na�veletrh�zavítalo�cca�300�autobusů,�
které�přivezly�návštěvníky�nejen�z�České�a�Slo-
venské�republiky,�ale�také�z�Rakouska,�Polska,�
Maďarska,� Chorvatska,� Běloruska,� Lotyšska�
a�Ukrajiny.� Více informací na straně 2

rOzHOVOr: rád dnes pokračuji 
v práci započaté spolu
s Dejmalem, Krumlem a Kutějem

Jednou�z�významných�osobností,�jež�před�
devatenácti�lety�stála�při�vzniku�Spolku�pro�ob-
novu�venkova�ČR,�je�Ing.�arch.�Jan�Florian.�Je�
také�spoluautorem�Programu�obnovy�vesni-
ce,� Programu� regenerace�městských�památ-
kových� rezervací� a� městských� památkových�
zón.�Jan�Florian�(64)�o�sobě�říká,�že�je�důchod-
ce.�Není�to�ale�tak�úplně�správné�označení�pro�
muže,� který� stále� aktivně� ve� Spolku� působí,�
spravuje�jeho�webové�stránky,�organizuje�chat�
k�tématům�vyplývajícím�ze�spolkového�Progra-
mu�obnovy�rodiny,�jehož�je�rovněž�spolutvůr-
cem.�Spolek�dále�zastupuje�při�vyjednáváních�
o�novele�stavebního�zákona.�A�že�žádnou�prá-
ci�jen�tak�neodbude,�je�znát�i�z�rozhovoru�to-
hoto�čísla.� Rozhovor začíná na straně 8

Téma: Spolek řeší nové plánovací
období eu i vzdělávání
starostů a zastupitelů

Především�nové�plánovací�období�z�pohle-
du�ministerstev�zemědělství�a�pro�místní�roz-
voj,�ale�také�rozvoj�veřejné�správy�a�vzdělává-
ní�starostů.�To�byla�témata�dubnové�schůze�
Spolku� pro� obnovu� venkova.� „Evropský� ze-
mědělský�fond�pro�rozvoj�venkova�a�všechny�
další�evropské�fondy�budou�součástí�tzv.�Spo-
lečného�strategického�rámce,�který�Evropská�
komise�navrhla�s�cílem�plnit�své�priority�2020.�
Bude�to�unikátní�a�nová�záležitost,�kdy�ČR�s�EK�
uzavřou�smlouvu,�aby�bylo�v�průběhu�dohle-
datelné,�do�jaké�míry�ČR�plní�ukazatele,�které�
si�předsevzala.�Společný�strategický�rámec�
bude�zahrnovat�nejen�PRV,�ale� i�Evropský�
fond�pro�regionální�rozvoj,�Evropský�sociální�
fond,�Kohezní�fond�a�také�Námořní�a�rybář-
ský�fond,“�uvedl�ředitel�Řídícího�orgánu�PRV�
Josef�Tabery.� Více informací od strany 4
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A
Spolek a Národní síť MAS společně
na výstavě Techagro 2012 v Brně

rekordní počet návštěvníků zazna-
menal letošní zemědělský, potravinář-
ský a lesnický veletrh v Brně, na kterém 
nechyběl ani Spolek pro obnovu venko-
va Čr. Ten se jako tradičně prezentoval 
v rámci výstavy Techagro 2012, tento-
krát v pavilonu a1 poblíž hlavní brány.

Spolek
SPOV�informoval�návštěvníky�o�svých�ak-

tivitách,�mimo�jiné�o�soutěži�Vesnice�roku.
Stánek�sdílel�Spolek�se�svou�partnerskou�

organizací� –� Národní� sítí� místních� akčních�
skupin� ČR.� Kolemjdoucím� nabízel� brožury�
z�uplynulých�ročníků�soutěže�Vesnice�roku,�
propagační�předměty�obcí,�jež�byly�v�tomto�
klání�úspěšné�a�informační�letáky�o�činnosti�
SPOV�ČR�i�jeho�krajských�organizací.�O�svých�
aktivitách� informoval� také� prostřednictvím�
banneru.�Na�něm�si�mohli�návštěvníci�pro-
hlédnout� fotodokumentaci� nejvýznamněj-
ších�akcí�Spolku,�jako�je�vyhlašování�výsled-
ků�Vesnice�roku�v�Luhačovicích,�přijetí�vítězů�
téže�soutěže�prezidentem�republiky�Václa-
vem�Klausem�a�podobně.

Prezentace�byla� zaštítěna� a� podpořena�
Celostátní�sítí�pro�venkov�Ministerstva�ze-
mědělství�ČR.�I�proto�se�na�pultě�objevily�ta-
ké�materiály�k�Programu�rozvoje�venkova,�
jež�zajistila�a�představila�NS�MAS.

Na�svém�společném�stánku�přivítali�Spo-
lek�s�Národní�sítí�mimo�jiné�prezidenta�Ag-
rární�komory�ČR�Jana�Velebu�a�vrchního�ře-
ditele�sekce�regionální�politiky�Ministerstva�
pro�místní�rozvoj�ČR�Jiřího�Vačkáře,�kterého�
doprovázela�tajemnice�soutěže�Vesnice�ro-
ku�z�MMR�Miroslava�Tichá.

Síť
Slavnostní�zahájení�veletrhu�se�uskuteč-

nilo� v�Rotundě�pavilonu�A� za�přítomnosti�
významných�hostů�z�České�republiky� i�za-
hraničí.�Početné�auditorium�vyslechlo�nejen�
projevy� přítomných� představitelů� resortu,�
ale�stalo�se�také�svědkem�předávání�oceně-
ní�nejlepším�exponátům�a�pamětních�me-
dailí�předním�osobnostem.�Jménem�minist-
ra�zemědělství�Petra�Bendla,�pod�jehož�zá-
štitou�se�veletrhy�konaly,�pozdravil�účastníky�
zahájení�jeho�náměstek�Radek�Braum�a�po-
zval�je�k�návštěvě�expozice�ministerstva�ze-
mědělství� v�pavilonu�A1.�„Expozice� je� za-
měřena�na�informace�z�oblasti�podpor,�do-
tací� a� legislativy� v� lesním� a� zemědělském�
odvětví,�ale�dotýká�se�také�bezpečnosti�po-
travin�a�problematiky�obnovitelných�zdrojů�
energie,“�informoval�náměstek�ministra.

Hlavní�zájem,�ze�strany�návštěvníků,�byl�
o�informace�týkající�se�dotačních�titulů�Pro-
gramu�rozvoje�venkova,�fungování�místních�
akčních�skupin�a�možnosti�zapojení�se�do�
jejich� struktur.� Součástí� prezentace� bylo�
promítání�filmů�s�tématikou�projektů�PRV,�

propagačních�akcí� (LeaderFEST,�Země�živi-
telka)�a�prezentací�jednotlivých�MAS�a�jejich�
projektů.

Stánek�SPOV�a�NS�MAS�navštívili�mimo�
jiné�zástupci�Ministerstva�pro�místní�rozvoj,�
Agrární� komory,� UZEI,� Krajských� agentur�
pro�rozvoj�venkova�a�Ministerstva�zeměděl-
ství�Běloruské� republiky.�V� rámci�expozice�
byly� umístěny� nové� propagační� bannery,�
které�zobrazují�hlavní�náplň�činnosti�orga-
nizace�–�rozvoj�venkova�s�ohledem�na�pro-
středí�a�potřeby�místních�obyvatel�a�mezi-
sektorová�spolupráce.

V�neposlední�řadě�byl�také�prezentován�
materiál�„Komunitně�vedený�místní�rozvoj�
v� praxi� České� republiky“,� který� je� jakousi�
„kuchařkou“,�určenou�především�pracovní-
kům�řídících�orgánů�na�vedoucích�pozicích�
a�dalším�pracovníkům�podílejícím�se�na�pří-
pravě� budoucího� víceletého� finančního�
rámce� 2014–2020,� kteří� mohou� uvedená�
technická�doporučení�zohlednit�při�formo-
vání�operačních�programů.

Veletrh
Od�soboty�31.�března�do�středy�4.�dub-

na�prošlo�branami�výstaviště�přes�110�tisíc�
lidí.�Více�než� čtvrtina� z�nich� si� k�návštěvě�
mezinárodního�veletrhu�vybrala�neděli,�kdy�
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Pozvánka
na květnovou
schůzi SPOV
Schůze SPOV ČR se koná 2. 5. 2012
od 9.00 hodin v Zeleném salonku
v Senátu Parlamentu ČR
(recepce Kolovratského paláce).

Program:
09.00–09.30� Kontrola�usnesení
09.30–10.30� Veřejné�dražby
Pozvaný host:
Ing. Zdeňka Niklasová, ředitelka odboru 
veřejných dražeb MMR ČR
10.30–12.30� Voda�v�krajině
Pozvaní hosté:
Ing. Jaroslav Vítek – Ústřední pozemkový 
úřad, MZe ČR, Ing. Eva Voženílková – MŽP 
ČR, Mgr. Petr Birklen – Agentura ochrany 
přírody a krajiny, středisko Ostrava
12.30–13.30� Různé

POzOr!�Schůze�se�výjimečně�nekoná�
v�Černínském�salonku�v�přízemí,�ale�
v�Zeleném�salonku�v�prvním�patře�téže�
budovy.� eduard Kavala

Pozvánka na jednání výboru
NS MAS ČR
9. května 2012, 10.00, Benešov, Masarykovo náměstí 1
(budova piaristické koleje, 1. Patro, zasedací místnost Posázaví, o.p.s.)

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání�(Špiková)
 zpráva o činnosti za uplynulé období�(Winter)
 zpráva o činnosti Vyjednávacího týmu za uplynulé období�(Pošmurný)
2.  informace o průběhu prací na minimálních standardech a certifikaci maS 

pro období 2014–20�(Florian)
3. zprávy z PS
–� PS�LEADER�(Florian)
–� PS�Vize�a�Rozšíření�(Krist)
–� PS�Medializace�a�propagace�(Jančo)
–� PS�Mezinárodní�spolupráce�(Kulíšek)
–� PS�Hodnocení�(Oliva)
4. různé
–� podpis�dohody�o�součinnosti�se�Sdružením�podnikatelů�a�živnostníků�ČR
–� spolupráce�se�Zastoupením�Evropské�komise�v�Praze�(Florian)
–� registrace�KS�NS�MAS�ČR�Moravskoslezského�kraje
–� zpráva�a�vyúčtování�TECHAGRO�2012�(Špiková)
–� informace�o�přípravách�výstavy�Země�živitelka�2012
–� informace�o�přípravách�LeaderFEST�2012
5.  Úkoly pro členy a náhradníky Výboru v souvislosti s činností Vyjednávacího 

týmu�(Pošmurný)
–� definování�potřebných�úkolů
–� zapojení�a�rozšíření�aktivit�na�další�podpůrné�týmy�či�jednotlivce� František Winter

Předběžné upozornění: národní konference Venkov 2012 se uskuteční 1. – 3. října 2012.
rezervujte si tento termín pro tradiční akci, tentokráte v jihočeském kraji v nových Hradech!

se�mezi�zemědělce�a�lesníky�vypravil�i�mini-
str�Petr�Bendl.�Pořadatelé�zhodnotili�veletrh�
jako�zatím�největší�akci,�která�letos�na�vý-
stavišti�proběhla.�Kromě�českých�a�morav-
ských�vystavovatelů�přijeli�do�jihomoravské�

metropole� i� jejich� kolegové� a� konkurenti�
z�dalších�dvaceti�zemí.�Nejdále�to�měli�do�
Brna�Korejci�a�Číňané.�Na�755�vystavujících�
firem�a�společností�na�72�tisíc�m2�se�jen�ze�
Slovenska�přijelo�podívat�dvacet�autobuso-

vých�zájezdů,�z�Rakouska�osm,�tři�z�Polska�
a�dva�z�Maďarska.
Kateřina Kapková, tajemnice SPOV Čr

Olga Špiková, tajemnice nS maS Čr
Foto: TSu, OŠ
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porADeNStVí pro ZAStUpItele

Váňa: Starostové často vůbec 
netuší, že ručí svým majetkem 
za škodu způsobenou obci.

ředitel Společnosti pro rozvoj veřej-
né správy lukáš Váňa� prezentoval� na�
schůzi�Spolku�informační�poradenské�cent-
rum�pro�zastupitele,�jež�je�součástí�projek-
tu�Vzdělaný�zastupitel.�Společnost� je�do-
davatelem�dvou�částí�tohoto�projektu,�je-
ho�realizátorem�je�Svaz�měst�a�obcí.�„Projekt�
má�celkem�pět�částí.�Na�začátku�vznikla�pří-
ručka� pro� zastupitele,� kterou� jsme� zaslali�
všem�62�tisícům�zastupitelů.�Dále�semináře�
pro�zastupitelstva,�o�které�mohou�obce�po-
žádat.�Školí�zkušení�starostové�a�reakce�ob-
cí�jsou�velmi�dobré.�Seminář�může�pomoci�
i�tam,�kde�spolu�zastupitelé�například�mají�
problém�komunikovat.�Další� součástí� pro-
jektu�je�informační�a�poradenské�centrum�
pro� zastupitele,� kde� se� mohou� starostové�
i�zastupitelé�denně�dotazovat�telefonicky�ne-
bo�písemně.�Dále�je�to�e-learningový�vzdě-
lávací�program,“�uvedl�Váňa.�Rozvedl�dále,�
že�vloni�udělila�společnost,�jíž�Váňa�zastu-
puje,�více�než�tisíc�certifikátů�pro�absolven-
ty�e-learningu,�letos�se�již�blíží�k�číslu�dva�ti-
síce.�Vzdělávacích�seminářů�v�obcích�se�vloni�
zúčastnilo�přes�900�absolventů,�právní�po-
radna�vloni�odpověděla�na�sedm�tisíc�dotazů.�
„Cílem�projektu�je,�aby�se�v�rámci�e-learnin-

T é m a :  P ř í p r a v a  n a  o b d o b í  2 0 1 4 – 2 0 2 0  4T
Spolek řeší nové plánovací období EU
i vzdělávání starostů a zastupitelů
Především nové plánovací období EU z pohledu ministerstev zemědělství a pro místní roz-
voj, ale také například rozvoj veřejné správy a vzdělávání starostů a zastupitelů či prezenta-
ce časopisu Dobrodruh, který chce pomoci více propagovat venkov. To byla témata dubnové 
schůze Spolku pro obnovu venkova ČR, která se konala 3. dubna 2012 v pražském Senátu.

gu�vzdělalo�5�tisíc�zastupitelů�ze�všech�ob-
cí�napříč�republikou.�Při�počtu�62�tisíc�za-
stupitelů�to�znamená,�že�cca�každý�10.�až�
11.�by�se�měl�takto�proškolit,“�řekl�dále�ře-
ditel�společnosti.�Upozornil,�že�na�stránkách�
www.vzdelanyzastupitel.cz�jsou�dva�modu-
ly�vzdělávání:�základní�a�pokročilý.

Váňa�rovněž�uvedl,�že�projekt�je�financo-
vaný�ze�strukturálních� fondů,�z�OP�Lidské�

zdroje�a�zaměstnanost,�a�že� jeho�součástí�
jsou�i�tzv.�případové�studie.�„Znamená�to,�
že� jsme� vybrali� zhruba� 20� případů� dobré�
praxe�v�obcích,�kdy�se�jedná�o�problemati-
ku�veřejných�zakázek,� veřejného�osvětlení�
atd.,“�dodal.

Informační�a�poradenské�centrum�pro�za-
stupitele�bylo�otevřeno�v�květnu�2011,�skon-
čit�má�na�konci�srpna�2013.�„Projekt�by�měl�
samozřejmě�pokračovat�i�po�roce�2013,�po-
radna�i�e-learning�budou�běžet�dál�a�já�dou-
fám,�že�se�podaří�najít�i�vhodnou�formu�je-
jich�financování,“�pokračoval�Váňa�a�dopl-
nil� ještě,� že� ne� vždy� je� jednoduché� získat�
starosty� a� místostarosty� pro� tento� projekt.�
„A� v� tom� bychom� rádi� požádali� o� pomoc�
Spolek.�Vysvětlit�jim,�že�to�není�nic�proti�ni-
čemu.�Není�na� škodu� si� oprášit� vědomosti�
nebo�je�nově�získat.�Jestli�např.�zastupitel�od-
povídá�za�škodu�v�obci�celým�svým�majetkem�
(podle�občanského�zákoníku)�nebo�omeze-
ně�(podle�zákoníku�práce)�nebo�jestli�vůbec�
neodpovídá� za� škodu.� Mohu� říci,� že� jsem�
častokrát� jejich�neznalostí�překvapen.�Věci,�
které�jsou�pro�mne�samozřejmé,�protože�se�
s�nimi�setkávám�běžně,�pro�ně�vůbec�samo-
zřejmé�nejsou.�Oni�na�sebe�přebírají�zodpo-
vědnost,�ale�vůbec�netuší,�že�ručí�svým�ma-
jetkem�za�škodu�způsobenou�obci.“

(Více k tématu naleznete v podrobném 
zápise ze schůze Spolku na www.spov.org 

a na http://www.vzdelanyzastupitel.cz/)
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NoVÉ plÁNoVACí oBDoBí
O�přípravách�nového�plánovacího�obdo-

bí�na�ministerstvu�zemědělství�pohovořil�na�
schůzi� Spolku� ředitel Odboru řídící or-
gán PrV při mze josef Tabery.�„Evropský�
zemědělský�fond�pro�rozvoj�venkova�a�tedy�
všechna�opatření�i�program�budou�součás-
tí�tzv.�Společného�strategického�rámce,�kte-
rý�Evropská�komise�(EK)�navrhla�s�cílem�pl-
nit�své�priority�2020�a�zformulovala�k�tomu�
tématické�cíle,�jejichž�naplňování�(a�zacíle-
ní�finančních�prostředků�k�jejich�naplňová-
ní)�bude�hlídáno�a�ošetřeno�tzv.�partnerskou�
smlouvou�a�dohodou.�Bude�to�unikátní�a�no-
vá�záležitost,�kdy�ČR�s�EK�uzavřou�smlouvu,�
aby�bylo�v�průběhu�programu�dohledatelné,�
do�jaké�míry�ČR�plní�ukazatele,�které�si�před-
sevzala.�Ten�společný�strategický�rámec�bu-
de�zahrnovat�nejen�PRV,�ale�i�ostatní�progra-
my� (resp.� fondy),� které� jsou� momentálně�
v�gesci�MMR.�Tedy�Evropský�fond�pro�regio-
nální�rozvoj,�Evropský�sociální�fond,�Kohez-
ní�fond�a�také�náš�malý�Námořní�a�rybářský�
fond,“�seznámil�přítomné�Tabery.

Uvedl�dále,�že�už�od�začátku�nového�ob-
dobí�si�EK�ponechá�cca�5�%�rozpočtu�jako�
tzv.� výkonnostní� rezervu� a� bude� sledovat,�
do�jaké�míry�si�zasloužíme�po�splnění�těch�
milníků� možnost� jejího� případného� vyčer-
pání�ke�konci�období.�„To�už�samo�o�sobě�
může�vyvolat�problém�a�snažíme�se�to�v�Bru-
selu� vyjednat� tak,� abychom� pak� nemuseli�
panikařit�a�hlavně�ty�prostředky�využili�tam,�
kde�být�mají.�EK�jde�ještě�dál.�Pokud�milní-
ky�pro�tu�danou�prioritu�nebudou�dosaho-
vány,�tak�dokonce�může�přistoupit�k�sank-
cím�a�peníze�odebrat,“�řekl�dále�a�pokračo-
val:�„Nyní�skládáme�celý�koncept�kolem�tzv.�
priorit,�které�EK�stanovila�pro�rozvoj�venko-
va�v�budoucím�období.�Končí�systém�1.�až�
4.�osy�a�členský�stát�si�může�definovat�své�
potřeby�v�návaznosti�na�strategické�priority,�
které�se�týkají�v�prvé�řadě�vzdělávání,�pora-
denství,�přenosu�znalostí,�potom�konkuren-
ceschopnosti�v�zemědělství,�lesnictví�a�po-
travinářství,�dále�organizace�potravinového�
řetězce� (kam� patří� i� řízení� rizik,� schémata�
kvality�zemědělských�produktů�–�zajímavá�
záležitost,�která�u�nás�dosud�nebyla�apliko-
vána).�Potom�jsou�dvě�priority�zaměřené�na�
ekosystémy� a� environmentální� záležitosti�
(boj� s� klimatickou� změnou,� nízkouhlíková�
ekonomika)�a�šestá�priorita�je�sociální�začle-
ňování�a�zejména�pak�hospodářský�rozvoj�
venkovských�oblastí.“

Tabery�dále� řekl,� že�by�bylo�mylné�do-
mnívat�se,�že�např.�pouze�jedna�šestina�roz-
počtu� by� připadla� na� venkovské� oblasti.�
„Není�to�pravda.�Každé�opatření�může�při-
spívat�více�prioritám,�což�znamená,�že�ne-
bude� problém� tam� alokovat� větší� částku.�
Co�se�týče�rozpočtu,�zatím�víme�jen�to,�že�
na nové plánovací období vyčlenila eK 
cca necelých 102 mld. eur pro rozvoj 
venkova pro celou eu.�Národní�alokace,�
které�budou�stanoveny�podle�klíče�objektiv-
ních�kritérií�(zalidněnost,�HDP,�pracovní�síla�

atd.),� budou� obsahovat� i� odkaz� na� dosa-
vadní� čerpání.�Na� základě� toho� se� sestaví�
rovnice�a�o� té�pak�budeme� jednat.�Neče-
kám�dohodu�dříve�než�na�přelomu�roku�a�v�
tom� je� právě� ten� problém,“� uvedl.� Připo-
mněl�zároveň,�že�je�třeba�vyjasnit�si�spous-
tu�věcí.�Velice�specifická�je�podle�Taberyho�
například�záležitost�propojení�spolupráce�s�
MMR.�„My�se�teď�snažíme�do�těch�legisla-
tivních�aktů�prosadit� takové�možnosti�pro�
venkov,�aby�EK�měla�možnost�náš�program�
schválit�dříve,�než�budou�zpracovány�všech-
ny�partnerské�smlouvy�a�další�těžké�admini-
strativní�záležitosti.�Všichni�máme�za�to,�že�
myšlenka�pracovat�synergicky,�doplňovat�se�
mezi�politikami,�je�dobrá.�Nicméně�je�vidět,�
že�Evropa�už�je�strašně�těžkopádná�a�co�se�
týče�byrokracie,�tak� je�to�s�velkým�otazní-
kem.� Je� tam� tedy� trochu�časového�presu,�
ale�my�nejsme�pozadu,“�řekl�Tabery.

Tabery: „Teprve řešíme,
jak LEADER zapojit do rozpočtu. 
Nejsem ale pesimista.“

Co�se�týče�rozpočtu,�není�stanoven�pří-
mo,�jsou�ale�stanoveny�dva�základní�mezní-
ky.�Nejméně�25�%�má�jít�na�současné�envi-
ronmentální�záležitosti,�klimatická�opatření�
a� nejméně� 5� %� na� LEADER.� „Přitom� vní-
mám�i�připomínky�od�vás,�že�je�to�málo.�My�
ovšem�teprve�řešíme�to�pojetí,�jak�LEADER�
zapojíme.�Nesliboval�bych�nic�nesplnitelné-
ho,�ale�pesimistický�také�nejsem,“�sdělil�Jo-
sef�Tabery.�Konkrétní�opatření�podle�něj�ne-
jsou�revolučně�jiná,�jsou�pouze�přeskupena�
do�jiných�souvislostí.�„Nás�se�týkají�dva�hlav-
ní� články.� Jedním� je� rozvoj� podnikatelské�
činnosti�ve�venkovských�oblastech,�nezemě-
dělské�činnosti�a�pak�záležitosti,�známé�jako�
investice�do�infrastruktury,�místních�služeb,�
kulturních� a� přírodního� dědictví,� rekreační�
infrastruktura.�Celkový�akcent�bude�kladen�
na�klimatickou�změnu�a�inovace.�Začleňovat�

inovace�do�obecných�projektů�na�venkově�
bude�složité.�Pokud�budeme�např.�podporo-
vat�nízkoenergetické�stavby,�tak�je�to�fajn,�
ale�jejich�finanční�náročnost�bude�tak�velká,�
že�už�dotace�nebude�mít�smysl.�Proto�hledá-
me�s�komisí�cestu�na�nějaký�vyvážený�kom-
promis,“�řekl�Tabery.

„Chceme bojovat s vysídlováním 
venkova tím, že překonáme vliv 
vyšších nákladů na obyvatele.“

„Je�třeba�bojovat�s�trendem,�který�bohu-
žel�stále�pokračuje�–�a�to�je�vysídlování�ven-
kova,“�zaznělo�dále�z�úst�Josefa�Taberyho.�
„Chceme�překonat�vliv�vyšších�nákladů�na�
obyvatele,�vyplývajícího�z�nízkého�zalidnění�
a�horšího�přístupu�ke�službám.�Chceme�ze�
všech�sil�zvyšovat�ekonomickou�aktivitu.�To�
vše�ten�návrh�nabízí,“�pokračoval.�Uvedl�ta-
ké,� že� prostřednictvím� LEADERu� je� nově�
možno� čerpat� ze� všech� fondů,� které� jsou�
zahrnuty�ve�Společném�strategickém�rám-
ci.�„Zde�spolu�s�MMR�nastavujeme�koncept,�
aby�společná�strategie�pro�LEADER�a�všech-
ny�návazné�operace�byly� uchopeny� systé-
mově.� Nadále� budou� fungovat� projekty�
spolupráce,�bude�možno�hradit�až�25�%�re-
žijních�nákladů�MASek,“�řekl.

Dodal,�že�v�případě�PRV�již�od�loňského�
podzimu�pracují�s�Ústavem�zemědělské�eko-
nomiky�a� informací� (ÚZEI)�na�propracování�
analýz�k�jednotlivým�prioritám.�Ve�skupině,�
která�se�zabývá�prioritou�zlepšování�života�ve�
venkovských� oblastech,� jsou� osloveni� i� zá-
stupci� některých� nevládních� organizací,� se�
kterými�nyní� spolupracují.�Vznikly�pracovní�
skupiny,�jejichž�výstupy�nyní�zpracovává�gré-
mium�MZe�a�následně�je�předkládá�kulaté-
mu�stolu�ministra,�kde�by�nevládním�organi-
zacím�měla�být�nabídnuta�řešení.�„Nejsou�to�
řešení�definitivní.�Je�to�jen�odhalení�možnos-
tí.�Musíme�paralelně�propracovávat�všechny�
varianty.�Připravit�se�na�to,�kam�kolik�peněz�
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budeme�pouštět�a�kam�se�má�ČR�prioritně�
soustředit.� Někdy� po� polovině� roku� 2012�
(současně�probíhají�i�podobná�jednání�v�Bru-
selu),� zřejmě� počátkem� podzimu,� bychom�
chtěli�začít�sestavovat�ucelený�koncept,�kde�
předložíme�náčrt�programu,�jak�by�měl�vypa-
dat�a�doplníme�do�toho� i� finanční�alokace�
pro� jednotlivé� části.�Už�ne�osy,� ale�priority�
a�konkrétní�opatření,“�uzavřel�Tabery.

Daněk: „Doteď jsme ještě
mohli financovat to, co bylo
důležité pro nás. I když se to
přímo neshodovalo s Lisabonem.
Venkovského prostoru
se to dotkne přímo bytostně. 
Na kapličky už nebude.“

Pohled�MMR�na�přípravu�národního�re-
ferenčního�rámce�představil�na�schůzi�Spol-
ku�miroslav Daněk z oddělení kohezní 
politiky.�Ve�své�prezentaci�pohovořil�o�tom,�
že�současná�varianta�je�jen�prozatímní.�Cel-
ková�částka�pro�ČR,�která�bude�určena�na�
kohezi,�bude�snížena�zhruba�na�20�miliard�
EURO.�„Je�to�stále�ještě�hodně�peněz,�a�kdy-
by� se�nám�navíc�podařilo� zvýšit� efektivitu,�
pak�by�se�přínosy�nemusely�až� tak� lišit�od�
těch,�které�jsou�pořizovány�v�současné�době�
za�cca�27�miliard.�Některé�parametry�finan-
cování�už�známe�dopředu.�Týká�se�to�napří-
klad� hodnot� pro� minimální� proevpropský�
sociální�fond.�Např.�v�Praze�bude�muset�být�
polovina�peněz�vyčleněna�na�měkké�aktivi-
ty.�Ve�venkovském�prostoru�to�nebude�tak�
dramatické,“�řekl�Daněk.

Z�návrhu�nařízení�rovněž�vyplývá,�že�roz-
dělení�regionů�nebude�příliš�odlišné�od�to-
ho�současného�–�Praha�a�zbytek�území.�Po-
dobné� budou� také� podmínky� spolufinan-
cování,�což�je,�podle�Daňka,�prospěšné�pro�
veřejné�rozpočty.�„Zůstává�příspěvek�z�EU�
85�%,�což�ovšem�může�trochu�svádět�k�plýt-
vání,“�uvedl.

Řekl� také,� že�oproti� současnému� stavu�
bude�muset�být�všechno�navázáno�na�stra-
tegii�EU�2020.�„Teď�jsme�ještě�mohli�finan-
covat�to,�co�bylo�důležité�pro�nás,�i�když�se�
to� přímo� neshodovalo� s� Lisabonem.� Ven-
kovského� prostoru� se� to� bohužel� dotýká�
přímo�bytostně.�Stavět�silnici�nižších�než�III.�
tříd� a� stezek� nebude� vždy� jednoduché.�
Vždy�to�bude�muset�být�zdůvodněno.�Stav-
ba�kapličky,�propojení�atd.�nebude�možné.�
Bude�to�muset�být�vždy�minimálně�součás-
tí�nějaké�vyšší�strategie,“�uvedl�Daněk.�Vy-
světlil,�že�na�národní�úrovni�propojení�s�EU�
2020�bude�klíčovým�dokumentem�Národní�
program� reforem,� který� je� v� současnosti�
v�závěrečné�fázi�přípravy.�Ve�druhé�polovině�
dubna�by�měl�být�zaslán�EK.�V�rámci�strate-
gie�EU�2020�bylo�vybráno�na�úrovni�EK�11�
tématických�cílů�jako�rámec�pro�aktivity�bu-
doucí�kohezní�politiky.�Je�tam�různý�vliv�bu-
doucích� intervencí� podle� tématických� cílů�
na�vyrovnávání�či�růst�meziregionálních�roz-
dílů.�„Některé�z�aktivit�budou�patrně�i�nadá-
le�spíš�městské,�což�bude�přispívat�k�tomu,�

že�města�půjdou�dopředu.�Jiné�jsou�spíš�vy-
rovnávacího�typu�a�ty�by�měly�být�dostupné�
všem,“�podotkl�Daněk�a�dodal,�že�další�no-
vinkou� je� tematická�koncentrace.�„Je�urči-
tým�krokem�k�tomu,�aby�byly�evropské�pení-
ze�využity�efektivněji�než�v�současné�době.�
Je� nutno� respektovat� 11� tématických� cílů.�
Některé�ale�mají�vyšší�hodnotu�příspěvku�ke�
strategii�EU�2020�než�jiné,“�řekl.

(Tématické cíle a další informace
jsou v prezentaci, která je samostatně 

uložena na webu)

Některé�stávající�aktivity,�jež�jsou�způso-
bilé�pro�celé�území�ČR,�budou�z�některých�
území�z�různých�důvodů�vyloučeny.�Daněk�
vysvětlil,�že�MMR�v�současné�době�zpraco-
vává�tzv.�Strategii�regionálního�rozvoje.�Ta�
by�měla�mj.�říci,�kde�a�jaké�aktivity�by�bylo�
potřeba�ze�strukturálních�fondů�podporo-
vat,�kde�ta�podpora�dává�větší�smysl.

„Projekty�nebudou�moci�být�sponzoro-
vány� jen�proto,�že�přinesou�nehmatatelné�
výsledky,�ale�budou�muset�být�prezentová-
ny� i�daňovým�poplatníkům.�Zejména�těm,�
co�sedí�západně�od�našich�hranic�a�celý�ten-
to�proces�podporují.�Obáváme� se�posunu�
k�jednodušším�a�rychlejším�projektům,�kte-
ré�by�ale�neměly�dlouhodobý�a�strategický�
efekt.�Úplně�pozitivní�není�pro�vás�zvýšení�
role�měst�a�priorita�jejich�udržitelného�růs-
tu.�V�návrhu�nařízení�se�hovoří�o� tom,�že�
minimálně�pět�procent�prostředků�z�Evrop-
ského� fondu� pro� regionální� rozvoj� bude�
muset�být�vrženo�na�podporu�udržitelného�
rozvoje�měst�s�tím,�že�by�ta�města�měla�mít�
ještě� vyšší� roli� v� implementačním�systému�
než�v�současné�době.�V�ČR�se�to�týká�10–15�
největších�měst,“� řekl�Daněk.�MMR�se� ve�
strategii�pro�regionální�rozvoj�snaží�propa-
govat�a�uvést�jako�pravidlo,�že�rozvoj�ven-
kova� by� neměl� fungovat� sám� o� sobě,� ale�
vždy�v�souladu�s�městem,�které�pro�něj�po-
skytuje�zázemí.�„V�současnosti�rozpracová-
váme�schéma�na�základě�osmi�tematických�
okruhů,“�poznamenal�Daněk.
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T é m a :  P ř í p r a v a  n a  o b d o b í  2 0 1 4 – 2 0 2 0  7T
„ROPy zřejmě zazpívají svou

labutí píseň a budou transfor-
movány do jiných struktur.“

Společný�strategický�rámec�byl,�dle�jeho�
slov,�předložen�se�zpožděním.�„Je�to�doku-
ment�na�úrovni�EU,�který�obecně�stanoví,�
jak�mají�členské�státy�naložit�s�přidělenými�
penězi.�Slibovali�ho�na�začátku�roku,� jeho�
předběžný�rámec�dodali�v�polovině�března.�
Tušíme�tedy,�jak�si�EK�vysvětluje�transforma-
ci� strategie�EU�2020�do� fondů.�Na�straně�
české� je� připravován� dokument,� který� by�
měl� být� v� dubnu� schválen� vládou� a� který�
řekne,� kolik� bude� operačních� programů.�
MZe�dál�poběží�se�svými�dvěma�programy�
–�PRV�a�Operačním�programem� rybářství.�
Ale�systém,�který�je�teď,�je�dost�kritizován.�
Máme�24�operačních�programů,�což�by�se�
mělo� dramaticky� snížit.� V� hlavní� části� by�
mělo�být�do�deseti,�spíše�kolem�pěti�ope-
račních� programů.� ROPy� zřejmě� zazpívají�
svou�labutí�píseň�a�budou�transformovány�
do� jiných� struktur.� Musí� to� být� však� ještě�
projednáno�se�všemi�relevantními�partnery�
a�pak�musí�vláda�rozhodnout.�Poté�začne�
příprava�Dohody�o�partnerství,�která�nahra-
dí�Národní�strategický�referenční�rámec.

Když�bude�stanoveno,�jaké�budou�ROPy,�
měla�by�začít� jejich�příprava.�Dopracování�
návrhů�a�jejich�projednání�s�EK�by�mělo�pro-
běhnout�během�příštího�roku�a�stále�ještě�
držíme�předpokládaný� termín� zahájení�na�
začátku�roku�2014,“�uzavřel�svou�prezen-
taci�Miroslav�Daněk.

místopředseda Spolku radan Večer-
ka�připojil�názor,�že�bychom�měli�zapome-
nout� na� českou� politiku� a� zůstat� by� měly�
pouze�programy�dané�evropskými�nařízení-
mi.�„A�řídící�orgány�by�neměly�být�spojeny�
přímo�s�ministerstvy,�tak�jako�je�to�dnes.�Po-
litika,�která�dnes�vládne�ROPům,�nám�uka-
zuje,�že�je�příčinou�nečerpání,“�řekl�Večerka.

preZeNtACe 
MĚSíČNíkU DoBroDrUh

Manda: „Chceme prezentovat 
venkov. Nám stačí jen napsat: 
u nás na vesnici máme tohle 
a tohle…“

Na� schůzi� Spolku� se� představil� milan 
manda z redakce časopisu Dobrodruh.�
Novinář�vysvětlil,�že�tento�outdoorový�časo-
pis�má�mezi�svými�čtenáři�zejména�sportov-
ce,�adrenalinové�šílence,�lidi,�kteří�rádi�cestu-
jí,� cyklisty,� turisty,� vodáky,� horolezce� atd.�
Manda�má�za�to,�že�spolupráce�se�Spolkem�
by�mohla�být�prospěšná�pro�rozvoj�venkova�
a� venkovské� turistiky.� „Nabízíme� pozitivní�
spolupráci�v�tom�smyslu,�že�bychom�prezen-
tovali�venkov�z�hlediska�outdoorových�mož-
ností.�Například.,�jaký�mají�vesničky�možnost�
cykloturistiky�nebo�turistiky,�vyžití�pro�horo-
lezce,�vodáky�apod.�Když�se�tak�toulám�svě-

tem,� vidím,� že� na� prospektech� se� většinou�
jen�vyskytují�informace�o�tom,�kde�je�nějaký�
kostel,�hřbitov�nebo�historická�památka.�Ale�
obvykle�tam�chybějí�možnosti,�která�ta�ves-
nička�nabízí�pro�turisty�a�návštěvníky,�dávají-
cí�přednost�pohybu�nebo�sportu.�Myslím�si,�
že� v� této� uspěchané� době� hledá� mladší�
i�střední�generace�z�té�tvrdé�reality�všedního�
dne�únik.�Ráda�by�ve�svém�volném�čase,�na-
příklad�o�víkendech,�sedla�na�kolo�a�vyrazila�
do�přírody,“� řekl�Manda.�Uvedl�dále,� že� již�
navázali�kontakty�se�Svazem�venkovské�turis-
tiky�i�organizací�Prázdniny�na�venkově.�„Jed-
nou� z� možností� venkova,� jak� se� zviditelnit�
a�přivést�„domů“�peníze,�třeba�z�cestovního�
ruchu,�je�právě�outdoor,“�tvrdí�redaktor.

Časopis�vychází�déle�než�16�let,�má�náklad�
téměř�30�tisíc�výtisků�a�je�nejpopulárnější�me-
zi�outdoorovými�časopisy�v�ČR.�„Z�ČTK�jsme�
zvyklí�na�fakta,�čísla,� informace�a�nikoliv�na�
nějaké�pofidérní�senzace.�Šéfem�redakční�ra-
dy�je�známý�horolezec�Josef�Rakonsaj�a�v�re-
dakční�radě�jsou�celebrity�outdooru,�které�by�
u� nás� určitě� nepracovaly,� kdybychom� měli�
špatné� renomé,“� řekl� dále�Manda�a�dodal:�
„Mě� jen� mrzí,� že� stále� přetrvává� názor,� že�
venkov�je�něco�úplně�jiného�než�město.�Ale�
vždyť�je�jeho�organickou�součástí,�nejen�naší�
krajiny,�ale�naší�společnosti.�My�bychom�rádi�
informovali�o�venkově�pozitivně.�Když�se�po-
díváte�na�rozhlas�nebo�televizi,�tam�jsou�jen�
samé�negativní�zprávy�a�senzace.�Kdo�to�má�
poslouchat?�Myslím�si,�že�užitečně�strávit�ale-
spoň�ten�volný�čas�by�mělo�být�cílem�každé-
ho�z�nás.�Nám�stačí�napsat:�u�nás�na�vesnici�
máme�tohle�a�tohle…�vždyť�vyrůstá�spousta�
penzionů,�ubytoven�apod.� Za� každý� takový�
tip�budu�jedině�rád,“�uzavřel.

ze zápisu z jednání vybrala šum
Foto: KK

Celý zápis, včetně zajímavých diskusí 
k jednotlivým tématům, naleznete na 

http://www.spov.org/zaznamy-z-jednani/
default.aspx
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jednou z významných osobností, jež 
před devatenácti lety stála při vzniku 
Spolku pro obnovu venkova Čr, je ing. 
arch. jan Florian. je také spoluautorem 
Programu obnovy vesnice, Programu re-
generace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón. jan 
Florian (64) o sobě říká, že je důchodce. 
není to ale tak úplně správné označení 
pro muže, který stále aktivně ve Spolku 
působí, spravuje jeho webové stránky, 
organizuje chat k tématům vyplývajícím 
z Programu obnovy rodiny, jehož je rov-
něž spolutvůrcem. Spolek dále zastupuje 
při vyjednáváních o novele stavebního 
zákona. a že žádnou práci jen tak neod-
byde, je znát i z následujícího rozhovoru.

V červnu loňského roku schválil Spo-
lek pro obnovu venkova tzv. Program 
obnovy rodiny. Na jeho sestavování se 
podílel tým lidí, Vy jste byl jedním z to-
hoto kruhu. Proč tento program vznikl?

V�předmluvě�programu,�jehož�celé�znění�
naleznou�čtenáři�na�http://www.spov.org/za-
znamy-z-jednani/program-obnovy-rodiny-
-spolku-pro-obnovu-venkova-cr.aspx, je�uve-
deno,�že�cílem�Spolku�je�„nastolit�toto�téma�
v� přesvědčení,� že� právě� venkov� a� zejména�
malé�obce�mohou�sehrát�velmi�důležitou�ro-
li�při�obnově�rodiny�a�s�tím�souvisejících�vzta-
hů�v�celé�naší�společnosti“.�Dobře�fungující�
rodiny�hrají�vysoce�pozitivní� roli�při�obnově�
a�stabilizaci�venkovských�obcí�a�utváření�po-
spolitosti�jejich�obyvatel�s�vlivem�na�rozvoj�ce-
lého�venkova.

Ať�se�na�rodinu�v�České�republice�dívá-
me�z�jakéhokoliv�úhlu�pohledu,�vždy�se�do-
staneme�k�velmi�vysoké�rozvodovosti�s�ne-
gativním�vlivem�na�děti,�k�upřednostňování�
sobectví�před�spoluprací,�ke�ztrátě�morál-
ních� hodnot� a� pozitivního� dopadu� spolu-
práce�širší�rodiny�na�společnost.�Jak�může-
me�tyto�negativní�trendy�zastavit?�To�je�vel-
ká� výzva,� venkov� se� jí� nemůže� vyhnout,�
naopak�se�svým�přirozeným�tradicionalismem�
může�k�řešení�efektivně�přispět.

V�celé�Evropě�se�s�ohledem�na�stárnutí�
populace�klade�důraz�na�péči�o�seniory,�rok�
2012�byl�Evropskou�unií�vyhlášen� jako�Ev-
ropský� rok� aktivního� stárnutí� a� mezigene-
rační�solidarity.�S�tím�bude�zejména�v�příš-
tím�bruselském�plánovacím�období�v�letech�
2014–2020� spojena� finanční� podpora�od-
povídajících�aktivit.�Ty�se�budou�týkat�i�obcí.

Co je hlavním úkolem tohoto progra-
mu?

Hlavním�úkolem�programu�je,�aby�si�obce�
v�tomto�kontextu�vytyčily�vlastní�cíle.�Nechce-

me,�aby�byly�jen�technického�rázu�podlože-
né�možnostmi�dotací,�ale�v�souladu�se�zájmy�
rodiny�v�dlouhodobém�časovém�horizontu.

V týmu jsou především muži. Čím si to 
vysvětlujete?

Možná�i�zde�se�projevuje�mužská�a�žen-
ská�přirozenost.�Muži�jsou�snílci,�když�nema-
jí�vyjasněné�cíle,�mnohdy�raději�nedělají�nic.�
Ženy� mají� schopnost� věci� řešit� intuitivně.�
Operativně�řeší�aktuální�úkoly,�o�nichž�muži�
teprve�přemýšlejí.

Může�to�být�i�tím,�že�důchodci�mají�více�
času.�Na�druhé�straně�se�jim�ale�vymezený�
čas�s�věkem�krátí�a�chtějí�proto�vložit�své�ce-
loživotní�zkušenosti�do�něčeho,�co�má�vý-
znam.�Myslím�na�neformálního�koordináto-
ra�a�iniciátora�prorodinných�aktivit�Spolku,�
poslance� porevolučního� Federálního� shro-
máždění�Ing.�Mojmíra�Kováře�a�konec�kon-
ců�také�na�sebe,�když�jsem�se�přihlásil�k�ak-
tivitám,�souvisejícím�s�provozem�webových�
stránek�Spolku,�které�několik�posledních�let�
redakčně�spravuji.�Při�vzniku�programu�Ing.�
Kovář�shromáždil�řadu�špičkových�odborní-
ků� ke� všem� tematickým�okruhům�našeho�
programu�a�vtáhl�je�do�jeho�tvorby.

Rozšiřuje se vaše členská základna?
Ano.�Tým�neustále�rozšiřujeme�a�přizpů-

sobujeme�řešeným�otázkám�a�to�jak�z�řad�
členů�Spolku,�tak�mimo�něj.�Vedoucím�na-

ší�pracovní�skupiny�je�zkušený�starosta�ob-
ce�Třanovice,�předseda�Spolku�pro�obnovu�
venkova� Moravskoslezského� kraje� a� člen�
předsednictva�celostátního�Spolku�Bc.�Jan�To-
miczek.�Obracíme�se�postupně�na�starosty�
úspěšných�obcí�ze�soutěže�„Obec�přátelská�
rodině“,� každoročně� pořádané� minister-
stvem�práce�a�sociálních�věcí,�(http://www.
obecpratelskarodine.cz).�Tak�jsme�získali�např.�
Annu� Mužnou,� starostku� obce� Skotnice�
z�Novojičínska,�oceněné�v�II.�kategorii�soutě-
že�Obec�přátelská�rodině�2008�a�vítězi�kraj-
ského�kola�Moravskoslezského�kraje�soutě-
že�Vesnice�roku�2003�a�2011.�Spolupracu-
jeme� s� Rut� Kolínskou,� prezidentkou� Sítě�
mateřských�center,�o.s.�(http://www.mater-
ska-centra.cz)�nebo�Marií�Oujezdskou,�ředi-
telkou�Národního�centra�pro�rodinu�v�Brně�
(http://www.rodiny.cz),�takže�žen�přibývá.

V souvislosti s Programem obnovy ro-
diny vznikla jedna aktivita, kterou je tzv. 
chat o rodině. Jak tato myšlenka vznikla?

S�diskusními�chaty�jsme�začali�v�podstatě�
ze�třech�důvodů:�1.�rozšiřují�prostor�pro�dis-
kusi�o�rodině,�který�je�na�pravidelných�měsíč-
ních� schůzích� Spolku� velmi� malý;� 2.� dávají�
možnost�seznamovat�se�s�názory�dalších�lidí�
a�odborníků,�a�to�i�vně�našeho�Spolku�a�utvá-
řet�si�s�jejich�pomocí�vlastní�názory�a�platformy�
pro�spolupráci�a�3.�zveřejněné�záznamy�cha-
tů�jsou�součástí�mediální�prezentace�Spolku.

Rád dnes pokračuji v práci započaté
spolu s Dejmalem, Krumlem a Kutějem

r o z h o v o r  8R

Rozhovor  se  spo luzak ladate lem Spolku  pro  obnovu venkova  Janem F lor ianem st .

Ing. arch. Jan Florian: Od roku 1990 byl ředitelem odboru územního rozvoje Ministerstva 
životního prostředí. Je spoluautorem Programu obnovy vesnice a Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských památkových zón, naposledy působil na Minister-
stvu pro místní rozvoj, žije v Chrudimi a má dva syny Jana (28 let) a Vojtěcha (25 let).

http://www.spov.org/zaznamy-z-jednani/program-obnovy-rodiny-spolku-pro-obnovu-venkova-cr.aspx
http://www.spov.org/zaznamy-z-jednani/program-obnovy-rodiny-spolku-pro-obnovu-venkova-cr.aspx
http://www.spov.org/zaznamy-z-jednani/program-obnovy-rodiny-spolku-pro-obnovu-venkova-cr.aspx
http://www.obecpratelskarodine.cz
http://www.obecpratelskarodine.cz
http://www.materska-centra.cz
http://www.materska-centra.cz
http://www.rodiny.cz
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Nejprve�to�byly�chaty�s�týdenní�frekven-
cí�ve�večerních�hodinách�–�na�nich�jsme�si�
zejména�vyjasňovali�názory�na�aktuální�čin-
nost�Parlamentu,�související�s�rodinou�(např.�
navrhované� legislativní� posílení� institutu�
tzv.�střídavé�péče�o�děti�po�rozvodu)�a�také�
jsme�zkoušeli,� jak�chat� technicky� funguje.�
Od�září�minulého�roku�pořádáme�chaty�ka-
ždé�třetí�úterý�v�měsíci�od�devíti�hodin�do�
půl� jedenácté� dopoledne.� Konají� se� mezi�
schůzemi�Spolku,�nemusíte�však�na�ně�do-
jíždět�do�Prahy,�ale�stačí�si�doma�otevřít�po-
čítač� na� adrese� www.chat.vsevjednom.cz/
chat.php?room=12482.�O�tématu�příštího�
chatu�se�vždy�domlouváme�v�poslední�půl-
hodince�chatu�předcházejícího.

Chat se týká různých témat. Jak tato 
témata vybíráte? Můžete některá z nich 
vyjmenovat?

V�září�2011�jsme�začali�tématem�„Pod-
pora�rodin�na�úrovni�obcí“�a�v�jeho�rámci�
připomenutím�velmi�dobré�publikace�MPSV�
„Rodinná� politika� na� úrovni� krajů� a� obcí:�
Metodické�doporučení�(www.spov.org/ob-
nova-rodiny/rodinna-politika-na-urovni-
-kraju-a-obci.aspx).� Toto� téma� jsme� věcně�
neopustili�ani�na�říjnovém�chatu.�V�listopa-
du�jsme�se�vrátili�do�parlamentu�–�k�nové-
mu�občanskému�zákoníku,�v�prosincovém�
chatu�k�důchodové�a�daňové�reformě�ne-
tradičním�propojením�s�řešením�demogra-
fické� krize,� v� lednovém� chatu� k� vládním�
prorodinným�politikám,�v�únoru�k�legislativ-
ním�východiskům�–�Úmluvě�o�právech�dítě-
te�a�sociálně-právní�ochraně�dětí�v�ČR.�Od�
března�kopírujeme�do�této�doby�na�chatu�
neprobrané� tematické� okruhy� spolkového�
Programu� obnovy� rodiny.� (Odkazy na zá-
znamy těchto chatů jsou uvedeny na konci 
článku – pozn. red.)

Které z těchto témat je Vám osobně 
nejbližší a proč?

Docela�jsem�se�ponořil�do�legislativy.�Zda-
leka�nejde�jen�o�nový�občanský�zákoník,�je-
hož� součástí� se� stane� i� úprava� rodinného�
práva,� ale� o� řadu� dalších� právních� norem�

s�dopadem�na�život�rodin�a�bohužel�také�ne�
zrovna�nejlepší�soudní�praxe.�Velmi�brzy�se�
velké� části� populace� dotknou� často� velmi�
tvrdé�až�nekorektní�právní�úpravy,� týkající�
se�dlužníků�s�evidentně�přímým�dopadem�
do�fungování�rodin.

Teprve�v�seniorském�věku�začínám�chá-
pat�význam�druhé�části�čtvrtého�Božího�při-
kázání�„Cti�otce�svého�i�matku�svou,�abys�
dlouho� živ� byl� a� dobře� ti� bylo� na� Zemi.“�
Z�mého�pohledu�to�znamená,�že�ve�stáří�ti�
bude�dobře,�jestliže�se�o�tebe�postarají�tvé�
děti,�které�budou�kopírovat�vzor,�jež�jsi�jim�
poskytl� vztahem�ke� svým� rodičům.� Povin-
nost�pečovat�o�své�rodiče�nezajistí�legislati-
va�sama�o�sobě,�ale�vlastní�pozitivní�zkuše-
nost.�Kdybychom�se�znovu�vrátili�k�přiroze-
né�posloupnosti�rodina�–�obecní�pospolitost�
–�stát�a�ve�všem�na�stát�nespoléhali,�byli�
bychom�určitě�bohatší,�a�to�nejen�hmotně,�
ale�i�duševně.�Také�v�této�oblasti�přirozeně�
platí�princip�subsidiarity�–�prvního�přikázá-
ní� Desatera� našeho� Spolku� z� roku� 2009.�
(http://www.spov.org/aktuality/desatero-
-pro-kraje-schvaleno.aspx).

r o z h o v o r  9R

ZáZNAMy
POSlEDNích chATů

17. 4. 2012
rodina, zdravotnictví, bioetika 

a psychologie 
http://www.spov.org/obnova-rodiny/
zaznam-chatu-ze-dne-17-4-2012-na-
-tema--rodina--zdravotnictvi--bioetika-

-a-psychologie-.aspx�
�

20. 3. 2012
rodina a škola 

http://www.spov.org/obnova-rodiny/
zaznam-chatu-ze-dne-20-3-2012-na-

-tema-rodina-a-skola.aspx�
�

22. 2. 2012
Úmluva o právech dítěte a sociálně-

-právní ochrana dětí v Čr 
http://www.spov.org/obnova-rodiny/
zaznam-chatu-ze-dne-22-2-2012-na-

-tema-umluva-o-pravech-ditete-a-soci-
alne-pravni-ochrana-deti-v-cr.aspx�

�
17. 1. 2011

národní koncepce rodinné politiky 
http://www.spov.org/obnova-rodiny/

zakladnim-pravem-ditete-je-dobra-fun-
gujici-rodina--pokud-se-nebude-tato-
-podporovat-vsemi-prostredky--zusta-

va-jen-uredni-siml-.aspx�
�

6. 12. 2011
Komplexní řešení demografického 

problému – vize a realita 
http://www.spov.org/obnova-rodiny/

zaznam-chatu-na-tema-komplexni-re-
seni-demografickeho-problemu--vize-a-

-realita.aspx�
�

15. 11. 2011
nový občanský zákoník 

http://www.spov.org/obnova-rodiny/
zaznam-chatu-k-programu-obnovy-ro-
diny-ze-dne-15-11-2011--rodinne-a-za-
vazkove-pravo-je-v-novem-obcanskem-
-zakoniku-budovano-na-principu-konti-

nuity.aspx�
�

18. 10. 2011
Tvorba prorodinných aktivit obce 
v kontextu přidané a mínusové 

hodnoty života na venkově 
http://www.spov.org/obnova-rodiny/

zaznam-chatu-k-programu-obnovy-ro-
diny-ze-dne-18-10-2011--priste-disku-

se-k-obcanskemu-zakoniku.aspx�
�

20. 9. 2011
Podpora rodin na úrovni obcí 

http://www.spov.org/obnova-rodiny/
zaznam-chatu-k-programu-obnovy-ro-

diny-ze-dne-20-8-2011.aspx

Na konferenci 20 let obnovy venkova v po-
slanecké sněmovně

S Janem Krumlem v poslanecké sněmovně

http://www.chat.vsevjednom.cz/chat.php?room=12482
http://www.chat.vsevjednom.cz/chat.php?room=12482
http://www.spov.org/obnova-rodiny/rodinna-politika-na-urovni-kraju-a-obci.aspx
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Třetím�okruhem�mého�zájmu�je�demogra-
fie�a�její�vztah�k�chování�státních�institucí.�
I�když�názory�demografa�Ing.�Ivo�Patty,�pre-
zentované�na�prosincovém�a�také�dubnovém�
chatu,� vybočují� ze� současné�oficiální� vládní�
politiky,�myslím,�že�si�naši�pozornost�a�pod-
poru�zaslouží.�Sympaticky�zakládají�rozdílné�
daňové�a�důchodové�pojišťovací�povinnosti�
ve�prospěch�těch,�kteří�děti�vychovávají.

Co pro Vás osobně znamená účastnit 
se tohoto chatu. Organizujete a zvete 
hosty…

Diskusní�chat�je�pro�mě�a�doufám,�že�i�pro�
jeho�účastníky�či�čtenáře�záznamu�vždy�vel-
kým,�poučením.�Za�to�vděčíme�hostům,�kte-
ré�se�snažíme�vybírat�mezi�politiky,�starosty,�
úředníky�ministerstev�nebo�odborníky�z�da-
né�oblasti�–�od�nich�se�vždy�něco�dozvíme.�
Problém�bývají�jejich�časové�možnosti�–�tře-
ba�v�poslední�době�máme�problém�s�psychi-
atry�a�psychology�–�většina�oslovených�mě-
la� sice� o� danou� problematiku� zájem,� ale�
v�úterý�dopoledne�ordinuje.�Vrcholové�poli-
tiky�jsme�dosud�na�chat�nezvali,�z�minister-
stev�zatím�byli�nejvýše�postavení�náměstek�
ministra�spravedlnosti�Mgr.�František�Kor-
bel,�Ph.D.�a�PhDr.�Miloslav�Macela,�ředitel�
odboru�rodiny�a�dávkových�systémů�MPSV.

Připravujete se nějakým způsobem 
na tato témata i Vy osobně?

Ano.�Poměrně�rozsáhlá�příprava,�abych�
se�vůbec�v�dané�problematice�alespoň�rám-
cově�vyznal�a�mohl�položit�první�otázky�po-

zvaným�hostům,�má�pro�mě�další�velký�pří-
nos.�Třeba�při�přípravě�chatu�k�novému�ob-
čanskému� zákoníku� jsem� nejprve� udělal�
výtah�podle�klíčových�slov,�týkajících�se�ro-
diny.�Ten�byl�vyvěšen�na�webu�Spolku�jako�
jeden� z� podkladů� k� jednání.� Podobně� při�
přípravě�chatu�k�prorodinným�politikám�–�
těch�je�hned�několik�podle�vlád,�za�nichž�je�
MPSV�zpracovávalo,�jsem�se�snažil�uspořá-
dat�je�do�tabulky,�umožňující�jejich�vzájem-
né�porovnání.�Dalším�zdrojem,�ke�kterému�
se�uchyluji�zejména�v�posledních�chatech,�
zaměřených�na�jednotlivé�oblasti�spolkové-
ho�Programu�obnovy�rodiny,�jsou�články�vy-
věšené�v�jednotlivých�podrubrikách�rubriky�
„Obnova�rodiny“�(http://www.spov.org/ob-
nova-rodiny/default.aspx)�webu�Spolku.

Když�si�je�prohlédnete,�všechny�začínají�
diskusním�fórem�k�formování�návrhu�opat-
ření�a�aktivit�v�dané�oblasti�(protože�články�
se�řadí�podle�data�vložení,�je�toto�fórum�na�
poslední�pozici).�To�sloužilo�k�diskusi�odbor-
níků,�shromážděných�ing.�Kovářem,�k�pří-
pravě�programu.�Dále�jsou�členy�naší�pra-
covní� skupiny� postupně� vkládány� články�
nebo�odkazy�na�ně�tak,�abychom�se�k�nim�
mohli� později� vracet� a� pokud� například�
upozorňují�na�nějaké�problémy�v� legislati-
vě,�snažit�se�hledat�způsoby,�jak�je�odstra-
nit.�Jiné�články�mohou�inspirovat.�Ideální�je,�
když� je� účastníci� chatu� předem� alespoň�
projdou.

Jak se „chatování“ postupně vyvíjí? 
Zaznamenáváte větší ohlasy? Zájem? 

Obracejí se na Vás lidé z veřejnosti? Ne-
bo z médií?

Prvních�večerních�chatů�se�účastnili�spí-
še� členové� našeho� týmu.� Po� přeložení� na�
úterní� dopoledne� se� vždy� účastní� několik�
starostů,�občas�i�představitelé�či�členové�ne-
ziskových�organizací,�jež�mají�rodinu�ve�své�
působnosti�a�které�na�chat�mailem�upozor-
níme.�Účast�ale�není�nijak�masová,�pohybu-
je�se�mezi�12–20�účastníky.�Lidé�z�veřejnos-
ti�se�vyskytují�také.�Na�média�jsme�se�zatím�
neobraceli.

Dejme tomu, že se chci tohoto chatu 
zúčastnit. Co pro to musím udělat? Ne-
ní to složité?

Chatu�se�může�účastnit�každý.�Na�rozdíl�
od�hostů,�které�předem�v�pozvánkách�na�na-
šich�webových�stránkách�avizujeme�a�kteří�se�
přihlašují�pod�svými�jmény,�se�můžete�přihlá-
sit�i�pod�přezdívkou.�Je�to�velmi�jednoduché�
–�výše�uvedený�odkaz�na�web�„Vsevjednom“�
je�uveden�v�pozvánce,�která�je�v�době�koná-
ní�chatu�umístěna�na�prioritní�pozici�rubriky�
„Aktuality“�na� www.spov.org.� Přihlásíte� se�
bez�hesla�a�jako�„Nick“�uvedete�své�jméno�
nebo�přezdívku�a�kliknete�na�„LOGIN“.�Vle-
vo� na� obrazovce� uvidíte,� kdo� je� přítomen�
a� do� horního� řádku� vepisujete� své� otázky,�
stanoviska�či�odpovědi�v�krátkých,�přibližně�
třířádkových,� textech.� Pokud� Váš� celý� text�
program� „nepustí“,� lze� myšlenku� doplnit�
v�dalším�vstupu.�Když�do�diskuse,�ani�např.�
pozdravem,�nevstoupíte,�budete�zhruba�po�
20�minutách�automaticky�odpojeni.
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S vítězi soutěže Vesnice roku Viktorem Liškou (2010, Ratměřice) 
a Ji řím Řezníčkem (2009, Tučín)

Na schůzích SPOV v Senátu

Křest knihy o venkovských stavbách „Tvář venkova“ s předsedou 
SPOV Eduardem Kavalou

http://www.spov.org/obnova-rodiny/default.aspx
http://www.spov.org/obnova-rodiny/default.aspx
http://www.spov.org
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K novele stavebního zákona: 
„Úspěchu lze dosáhnout jedině 
tak, že si jednotlivé pozměňova-
cí návrhy, předložené Spolkem, 
Svazem měst a obcí ČR či Sdruže-
ním místních samospráv ČR osvo-
jí některý z poslanců a podaří 
se je ve výborech schválit i přes 
negativní stanovisko MMR.“

Ačkoliv se v tomto rozhovoru zabý-
váme tématem rodina a chatování, ne-
lze se Vás nezeptat na novelu stavební-
ho zákona. Ve Spolku jste právě tímto 
tématem známý. Zkuste ve stručnosti 
vysvětlit, o co hlavně jde? Co byste rád 
prosadil?

Novela�stavebního�zákona�je�široké�téma�
s�již�dlouhou�historií�projednávání,�pro�něž�je�
příznačné,�že�velmi�krátké�lhůty�pro�podává-
ní�připomínek�střídaly�dlouhá�období�nepro-
jednávání�a�ignorování�našich�připomínek�ze�
strany�ministerstva�pro�místní�rozvoj�s�odů-
vodněním,�že�nejsme�oficiálním�připomínko-
vým�místem.�Všechny�dokumenty�najdete�na�
www.spov.org�v�nově�zřízené�rubrice�„Nove-
la�stavebního�zákona“�(třetí�pozice�v�levém�
sloupci�webu).

V čem vidíte hlavní problém?
Největší� nebezpečí� vidíme� –� a� v� tom� se�

shodujeme�jak�se�Svazem�měst�a�obcí�ČR,�tak�
Sdružením�místních�samospráv�ČR�v�nastave-
ní�jednosměrné�cesty�k�rušení�417�stavebních�
úřadů� tím,� že� se� navrhuje� přesunout� část�
kompetencí,�týkajících�se�místních�komunika-
cí,�technické�infrastruktury�a�souborů�staveb�
z� obecných� stavebních� úřadů� venkovských�
obcí�a�měst�na�úřady�obcí�s�rozšířenou�působ-
ností.�To�je�odůvodňováno�umožněním�spo-
jování�územního�a�stavebního�řízení,�protože�
stavební�povolení�u�těchto�typů�staveb�vydá-
vají�speciální�stavební�úřady�na�úřadech�obcí�
s� rozšířenou� působností.� Tento� problém� by�

byl�vyřešen�námi�navrhovanou�jednoduchou�
úpravou�tak,�že�by�rozhodnutí�při�spojeném�
řízení�vydával�úřad�dosud�příslušný�k�vydání�
územního�rozhodnutí,�přičemž�speciální�sta-
vební�úřad�by�vydal�závazné�stanovisko,�což�
představuje� jednodušší�a� levnější�alternativu�
proklamované� zásady� vládního� prohlášení�
„jeden�úřad�–�jedno�rozhodnutí“.

Další�pozměňovací�návrhy�Spolku�se�týka-
jí�navrácení�povolování�místních�komunikací�
a�veřejně�přístupných�účelových�komunikací�
na�všechny�obecné�stavební�úřady,�zachová-
ní�předkupního�práva�obcí�na�pozemky�urče-
né� územním� plánem� pro� územní� systémy�
ekologické� stability,� zachování� nezastavitel-
nosti� zemědělských� pozemků� větších� než�
0,5�ha�bez�územního�plánu,�nového�výčtu�
staveb,� které� by� nevyžadovaly� ani� územní�
souhlas,� hrazení� nákladů� vynaložených� na�
neodkladné� odstranění� stavby� a� nutné� za-
bezpečovací�práce,�obstarání�stanovisek�do-
tčených�orgánů�státní�správy,�poskytování�in-
formací�od�vlastníků�dopravní�a�technické�in-
frastruktury,� lhůt� a� postupů� projednávání�
územně� plánovací� dokumentace,� marného�
uplynutí�lhůty�pro�splnění�podmínky�vydání�
regulačního� plánu� a� schválení� využitelnosti�
územní�studie,�podrobnosti�vyhodnocení�vli-
vů�na�životní�prostředí�a�posuzování�vlivů�při�
územním�plánování�a�v�územním�řízení,�vý-
jimek�z�kvalifikačních�požadavků�a�zvýšení�
správních� poplatků.� (Všechny pozměňovací 
návrhy jsou k dispozici ke stažení na http://
www.spov.org/data/files/pozmenovacinavr-
hy04duben.doc)

V jakém stadiu je nyní tato novela?
Novela�stavebního�zákona�byla�zařaze-

na�ve�druhém�čtení�v�Poslanecké�sněmovně�
Parlamentu�ČR�jak�na�jednání�gesčního�vý-
boru�pro�veřejnou�správu�a�regionální�rozvoj,�
tak�hospodářského�výboru�a�výboru�pro�ži-
votní�prostředí.�Ve�všech�těchto�výborech�by-
lo�jednání�přerušeno�a�dohodnuto�posunutí�

termínu�pro�podávání�pozměňovacích�návr-
hů�do�4.�května�2012.�Po�tomto�termínu�Mi-
nisterstvo� pro� místní� rozvoj� zpracuje� jejich�
přehled�a�vyjádří�k�nim�své�stanovisko,�které�
bude�základem�jednání�jednotlivých�výborů.

Ke�klíčové�připomínce,�týkající�se�přesu-
nu�kompetencí�na�úřady�obcí�s�rozšířenou�
působností�se�Ministerstvo�pro�místní�roz-
voj�ve�stanovisku�pro�výbor�životního�pro-
středí�11.�dubna�2012�postavilo� záporně,�
a�to�v�reakci�na�dopis�předsedy�Svazu�měst�
a�obcí,�který�s�ním�rovněž�nesouhlasí,�poslan-
cům�uvedených�výborů�ze�dne�29.�2.�2012.�
Stanovisko�MMR�ale�tento�výbor�pro�přeru-
šení�jednání�zatím�neprojednával.

Jak vidíte současnou situaci Vy?
K�návrhům�Spolku�se�MMR�nevyjadřova-

lo,�mám�obavy,�že�je�nadále�ignoruje.�Z�dis-
kusí�s�poslanci�jednotlivých�výborů�vyplynu-
lo,� že� všichni� v� podstatě� spoléhají� na� své�
zpravodaje�a�proto�bude�záležet�především�
na� nich,� jak� se� k� pozměňovacím� návrhům�
postaví.�Úspěchu�lze�dosáhnout�jedině�tak,�
že�si�jednotlivé�pozměňovací�návrhy,�předlo-
žené� Spolkem,� Svazem� měst� a� obcí� ČR� či�
Sdružením�místních�samospráv�ČR�osvojí�ně-
který�z�poslanců�a�podaří�se�je�ve�výborech�
schválit�i�přes�negativní�stanovisko�MMR.

Na závěr ještě otázku osobní. Stál jste 
u vzniku Spolku pro obnovu venkova, 
který zde funguje a je aktivní již devate-
náct let. Jaký je Váš osobní vztah ke Spol-
ku. Je pro Vás Spolek denním chlebem, 
rutinní záležitostí? Jak se změnil a pro-
měnil za tu dobu váš vztah ke Spolku?

Je� to� skutečně� tak.� Vzpomínám� si,� jak�
Ivan� Dejmal� přinesl� vlastnoručně� napsaný�
první� koncept� stanov� Spolku� pro� obnovu�
venkova�a�dal�mně�za�úkol�je�zkonzultovat�
po�právní�stránce.�Pak�následovala�ustavují-
cí�valná�hromada�Spolku�1.�června�1993�na�
České�zemědělské�univerzitě�v�Suchdole,�kde�
byly�stanovy�schváleny.�Spolek�pro�mě�před-
stavoval� jakousi�zpětnou�vazbu,�v� jeho�za-
čátcích� jsem�si�na� jeho�půdě�konfrontoval�
pohled�ministerského�úředníka�s�pohledem�
zdola�nejen�od�starostů,�ale�také�od�projek-
tantů�a�dalších�odborníků.

Byl�také�nátlakovou�skupinou.�Pro�pro-
pagaci�Programu�obnovy�venkova�a�získání�
prostředků� ze� státního� rozpočtu� pro� pro-
gram�Spolek�udělal�více�jedním�slavnostním�
vyhlášením� soutěže� Vesnice� roku,� kterou�
založil�a�dlouho�ji�jen�s�malou�pomocí�ostat-
ních�vyhlašovatelů�a�partnerů�organizoval,�
než�všechna�zúčastněná�ministerstva.

Dnes�je�pro�mě�Spolek�spíše�než�rutinní�
záležitostí,�záležitost�srdeční.�Možností�po-
kračovat�v�práci,�kterou�jsme�s�Ing.�Ivanem�
Dejmalem,�Ing.�Janem�Krumlem�a�Ing.�Vlas-
timilem�Kutějem�započali�založením�české-
ho�Programu�obnovy�vesnice�v�roce�1991.

rozhovor vedla marie Šuláková
(Rozhovor vznikal písemnou formou)

Při volbě předsedy a místopředsedů pro léta 2012–2015 na ministerstvu zemědělství
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Výbor�Národní�sítě�MAS�jednal�v�dubnu�na�RO�SZIF�v�Brně�v�do-
bě�konání�veletrhu�Techagro.�Projednával�mimo�jiné�nutnost�zapo-
jení�více�zástupců�MAS�do�celostátních�úkolů�sítě,�přestože�je�to�prá-
ce�dobrovolná.�Zástupci�byli�také�seznámeni�a�aktualitami�ve�vyjed-
návání� budoucího� období� a� přípravných� jednání� ke� standardům�
a�certifikaci�MAS.�Národní�síť�MAS�schválila�smlouvu�o�spolupráci�se�
Sdružením�místních�samospráv�(SMS),�ststuty�jihočeské�a�plzeňské�
organizace�a�za�nového�člena�přijala�MAS�Valašsko�–�Horní�Vsacko�
ze�Zlínského�kraje.

Přinášíme�výběr�ze�zápisu�z�dubnového�jednání:

ZprÁVA o ČINNoStI přeDSeDy (Winter)
8.�3.�Všechovice�–�společné�zasedání�SPOV�Olomouckého�a�Zlín-
ského�kraje�ve�spolupráci�s�MAS
15.�3.�Rumburk�–�Valná�hromada�NS�MAS�ČR
21.�3.�Praha�–�Poslanecká�sněmovna,�setkání�s�poslancem�Pavo-
lem�Lukšou,�předsedou�zemědělského�výboru�sněmovny
1.�–�3.�4.�Brno,�TECHAGRO�–�prezentace�organizace�na�společném�
stánku�NS�MAS�ČR�a�SPOV�za�podpory�CSV

Plánovaná�jednání:
11.�4.�Kysucké�Nové�Město�–�schůzka�partnerů�k�plánování�akce�
LeaderFEST�2012�a�společných�projektů�(NS�MAS�ČR,�CSV,�NSRV,�
NSS�MAS)
13.�4.�Praha�–�zasedání�výboru�pro�evropské�záležitosti,�poslanky-
ně�Chalánková�pozvala�na�jednání�zástupce�NS�MAS�ČR
16.�4.�Praha�–�jednání�předsednictva�Asociace�soukromého�země-
dělství,�pozváni�společně�s�Pošmurným�na�jednání�a�prezentaci�spo-
lupráce

17.�4.�Praha�–�kulatý�stůl�ministra�zemědělství
18.�4.�České�Budějovice�–�druhý�výstavní�výbor�k�výstavě�Země�ži-
vitelka
Praha�–�Poslanecká�sněmovna,�prezentace�Komunitně�vedeného�
místního�rozvoje�na�semináři

ZprÁVA VyjeDNÁVACího týMU (pošmurný)
mze –�začínají�pracovní�komise�Grémia�ministra�zemědělství,�

zaslány�grafy�s�možností�využití�komunitního�místního�rozvoje.�Do-
poručuje�podklady�ukázat�na�kulatém�stolu�ministra.�Bylo�by�vhod-
né�promítnout�do�prezentací�MZe.

agrární komora Čr –�prezentace�na�seminářích�k�budouc-
nosti�zemědělské�politiky,�na�počátku�„zdravice“�jednotlivých�sva-
zů�a�asociací,�NS�MAS�ČR�jako�host�se�také�zapojujeme�do�jedná-
ní�(zapojení�zemědělců�do�MAS).

Svaz města a obcí –�dvě�jednání,�ujasňování�pozic�organizací,�
reakce�na�dopisy�členů�MAS�pro�předsedu�SMO,�MAS�nemají�am-
bice�nahradit�veřejnou�správu.

Winter reaguje na článek ve zpravodaji SMO a reakce na uvedené 
statě. Bude vyžadovat uveřejnění a upřesnění nejasností ve článku.

asociace soukromého zemědělství –�jednání�s�tajemníkem�
organizace,�předána�představa�o�možnosti�příštích�období,�doho-
da�na�společném�jednání�16.�4.,�směřuje�se�ke�spolupráci

zemědělský výbor sněmovny –�uvítají�sjednocení�pozic�ven-
kova�(jeho�organizací�–�NS�MAS�ČR,�SPOV,�SMS,�SMO)

mmr –�první�jednání,�vyjasnění�si�pozic�a�předání�otázek�ze�stra-
ny�MMR�k�fungování�MAS,�potřeba�dále�rozvíjet�jednání.�Další�jed-
nání,� která� upřesňují,� že� organizace� přípravy� dalšího� období� na�

Výbor v Brně: Národní síť MAS je dobrovolná práce,
je však potřeba zapojit více lidí do celostátních úkolů
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MMR�není�jednotná,�budoucí�období�má�na�starosti�více�odborů�
a�poté�předáváno�dále�náměstkům�a�ministrovi.�Nutné�nastavení�
témat,�ke�kterým�je�dobré�využít�komunitně�vedený�místní�rozvoj.

Prezentace v evropském domě –�důležité�byly�reakce�přítom-
ných,�za�MMR�upozornění,�že�MAS�jsou�jenom�jednou�z�možnos-
tí�pro�provádění�komunitně�vedeného�místního�rozvoje.�Je�nutné�
definovat�pozitiva�a�přínos�MAS�oproti�například� sdružení�obcí.�
MMR�je�připraveno�využít�metodou�Leader�a�již�diskutují�s�MZe.�V�
budoucnu�chtějí�jednat�i�s�MPSV.�Důležité�je�definování�venkova,�
které� je�různorodé�a� jeho�definování�by�se�mělo�promítnout�při�
vzniku�Integrované�strategie�území.�MŽP�kladně�vnímá�propojení�
s�MAS�a�místními�komunitami.�MAS�se�již�angažují�např.�v�oblas-
tech� geoparků.� Upozornění� na� možnost� provázanosti� na� KIPR.�
Jsou�připraveni�na�společná�řešení.

Krist upřesňuje, že v tomto případě by chtělo MŽP koncentro-
vat tyto přístupy na území CHKO a NP. MAS chtějí dekoncentrovat 
prostředky a ponechat směřování financí na místních úrovních. Po-
šmurný upřesňuje, že koncentrace je v tom, že nebudou finance 
na všechno a pro všechny.

annO –�příprava�dohody�o�spolupráci,�sledují�naše�aktivity�–�
doporučeno�větší�propojení�aktivit.

SPOV –�spolupráce�na�semináři�18.�4.�v�Poslanecké�sněmovně,�
využití�komunitně�vedeného�rozvoje�formou�metody�LEADER�pro�
všechny� fondy� EU.� Ve� finále� prezentace� společného� postoje� NS�
MAS,�SPOV,�SMS�a�SMO�k�rozvoji�venkova�v�následujícím�období.

zemědělský svaz Čr –�pracuje�se�na�dohodě�o�spolupráci,�za-
pojení�zemědělců�více�do�MAS,�spolupráce�na�projektu�propaga-
ce�zemědělských�profesí�mezi�žáky�základních�škol,�využít� infor-
mačních�kanálů�MAS

Svaz města a obcí –�další�jednání�byla�konstruktivně�bouřlivá,�
ve�finále�dohoda�na�určitých�bodech�–�využití�komunitního�místní-
ho�rozvoje�pro�další�období,�zastupitelstvo�by�mělo�schválit�ISRÚ,�
vztahy�měst�a�venkova�–�definování�prostorů,�vytvoření�PS,�tema-

tické�zaměření�projektů�LEADER,�místa�podpory�vztahů�měst�a�ob-
cí�(projekty�spolupráce),�posílení�svazku�obcí�není�proti�MAS,�nado-
becní�spolupráce�v�rámci�témat�–�školství,�odpady,�doprava�apod.,�
v�závěru�SMO�uvítalo�aktivity�NS�MAS�jako�organizace.

Winter�podporuje�vytvoření�pracovních�skupin,�které�by�na�spo-
lečných�stanoviscích�pracovaly�a�společnou�prezentaci�organizací�
na�ministerstvech.

VNItřNí prAVIDA A ZÁSADy VyjeDNÁVÁNí
Vyjednavač�NS�MAS�Václav�Pošmurný�by�podpořil�v�rámci�akti-

vit�zveřejňovat�více�tiskových�zpráv�z�činnosti�organizace.�Je�potře-
ba�více�kontaktovat�novináře�a�předávat�zprávy.�Pošmurný�infor-
moval,�že�nový�web�je�již�graficky�vytvořen,�bude�se�snažit�co�nej-
dříve�o�zprovoznění�a�naplnění�informacemi.

Upozornil�také,�že�aktivity�členů�výboru�jsou�dobrovolné.�V�bu-
doucnu,�jako�profesní�organizaci,�bude�potřeba�úkolování�členů�
zahrnout.�Pracovní�skupiny�jsou�poradenské�orgány,�ale�také�dob-
rovolné.

Je�potřeba�zpracovat�základní�témata,�které�NS�MAS�zastává�ve�
vztahu�k�živnostníkům,�zemědělcům�apod.,�poté�vytvářet�stano-
viska�a�získávat�pro�ně�podporu�od�dalších�organizací.�Podpořil�by�
projekt�na�vzdělávání�manažerů�MAS�v�prezentacích,�stanoviscích,�
postojích,�apod.,�ale�je�zde�obava,�že�řada�MAS�to�nestíhá�ani�vní-
mat.�Pokud�nebudou�MAS�stíhat�reagovat�na�tyto�podměty,�tak�je�
ohroženo�zapojení�do�více�programů�a�nával�dalších�povinností.

Radim�Sršeň�upozornil,�že�nejsme�opravdu�schopni�prezento-
vat�úspěch�MAS�a�jejich�aktivit.�Je�potřeba�vytvořit�podklady�pro�
prezentaci�–�počet�pracovních�míst,�přínos�projektů�apod.�Cent-
rální�podpora�je�potřeba.�Pošmurný�navrhuje�spojit�se�s�dalšími�
organizacemi�a�udělat�„PR“�venkova�hromadně,�ale�určitě�se�na-
razí�na�jiné�záměry�a�cíle.�Opravdu�je�to�o�financích,�které�naše�
organizace�nemá.
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Winter�upřesňuje,�že�vyjednávací�tým�a�jeho�podpora�byla�již�
definována.� Koordinátor� potřebuje� informace� o� všech� jednání.�
Podporuje�využití�on-line�konferencí.�Podpora�od�MAS�je�na�dob-
rovolné�bázi�a�nelze�nařizovat�další�podporu.

Krist�podporuje�mediální�akce�na�celostátní�úrovni�a�zároveň�
upozornil,�že�je�potřeba�více�podpořit�místní�zpravodaje�o�propa-
gaci�LEADERu�ve�formě�slova�předsedy�apod.�Pošmurný�upozornil�
na�další�problém,�že�MAS�i�když�dostanou�tiskové�zprávy,�tak�je�
nevyvěsí�na�svých�webech.�Je�potřeba�zdůraznit�potřebu�prezen-
tace.

Florian�konstatuje,�že�nasazení�PS�Medializace�a�propagace�není�
stejné�jako�PS�LEADER.�Rozesílání�tiskovek�na�MAS�je�informační,�ale�
ve�zpravodajích�to�není�intenzivní.�Je�potřeba�více�zpráv�v�médiích.

V�závěru�Pošmurný�informoval,�kolik�je�potřeba�udělat�práce,�
ale�je�potřeba�si�tyto�úkoly�rozdělit�a�zpracovávat�postupně.�Win-
ter�vyžaduje�po�Pošmurném�definování�úkolů�do�dalšího�jednání�–�
zúčastní�se�jej�členové�i�náhradníci.�Definované�úkoly�by�se�rozdě-
lily�mezi�účastníky�a�pracovní�skupiny.

StANDArDy A CertIfIkACe pro oBDoBí 2014–2020
Na�základě�rozhodnutí�posledního�jednání�výboru�bylo�svoláno�

jednání�rozšířené�PS�LEADER�k�nastavení�ZÁKLADNÍCH�STANDAR-
DŮ�a�případné�CERTIFIKACE�MAS�pro�období�2014–20.�Kromě�

MAS Pobeskydí plní
záměry Národní sítě, 
pomáhá se vznikem
dvou nových MAS

Rozšiřování�metody�LEADER�na�území,�ve�
kterých�doposud�nepůsobí�žádná�místní�akč-
ní�skupina,�je�důležitou�součástí�přípravy�na�
nové� programovací� období� 2014–2020� a�
praktickou�aplikací�Národního�strategického�
plánu�LEADER�2014+�vyhlášeného�Národní�
sítí� MAS� ČR� v� loňském� roce.� Místní� akční�
skupina�Pobeskydí�si�vzala�za�úkol�podpořit�
předáním� svých� zkušeností� a� metodickou�
pomocí�vznik�dvou�nových�místních�akčních�
skupin� v� sousedních� mikroregionech,� kde�
působí�dobrovolné�svazky�obcí�Slezská brá-
na� a� jablunkovsko.� Jedná� se�o�poměrně�
rozsáhlé�území�s�asi�šedesáti�tisíci�obyvateli�
nacházející� se� ve� východní� a� střední� části�
Moravskoslezkého�kraje.�Od�konce�loňské-
ho�roku�se�uskutečnilo�již�několik�společných�
pracovních�schůzek,�na�kterých�byl�projed-
nán�postup�založení�nových�MAS.�V�součas-
né� době� probíhají� intenzivní� přípravy� pro�
úspěšné�zvládnutí�úkolu.�Zástupci�zakladate-

lů�nových�MAS�se�také�zúčastnili�jednání�val-
né�hromady�MAS�Pobeskydí,�které�se�konalo�
17.�4.�2012�v�Třanovicích,�na�němž�informo-
vali� o� stavu� přípravných� prací.� Z� přednese-
ných� informací� vyplynulo,� že� v�krátké�době�
vzniknou� v� sousedství� MAS� Pobeskydí� dvě�
nové�místní�akční�skupiny,�které�přispějí�k�roz-
šíření�metody�LEADER�do�území,�v�nichž�do-
posud�tato�metoda�nebyla�uplatňována.

ing. Oto Onderek, maS Pobeskydí

Pořad ČT Náš venkov:
Mozaika nápadů –
v Modré a na Buchlovsku

Pořad „Mozaika nápadů“ v rámci cyklu 
Náš venkov se starostou obce Modrá Mirkem 
Kovaříkem, obyvateli obce Modrá a dalšími 
představiteli obce a místní akční skupiny Mi-
kroregionu Buchlov.

O�tom,�jak�se�vesnice�prezentuje,�rozho-
dují� nejen� peníze,� ale� především� ti,� kteří�
s�penězi�hospodaří.

Nedostatek� peněz� není� tou� hlavní� pře-
kážkou�rozvoje�jakékoliv�oblasti,�i�když�si�to�

mnohdy� nechceme� přiznat.� Platí� to� i� pro�
venkov.�Pokud�se�vesnice�chtějí�rozvíjet�a�ne�
pouze�živořit,�musejí�najít�energii�samy�v�so-
bě.�Teprve�pak�mohou�přinést�peníze�z�pro-
gramů�na�podporu�venkova�výrazné�výsled-
ky.�Nadšení�lidí�a�láska�k�rodným�místům,�ale�
také� fantazie� a� energický� přístup� k� řešení�
problémů,�jsou�spolehlivé�motory�pro�obno-
vu�vesnic.�Mikroregion�Buchlov�právě�tohle�
v�genech�svých�obyvatel�dokázal�probudit.�
A�tak�tu�vedle�sebe�překvapivě�vzkvétá�his-
torie�i�současnost.�Historie�v�krojích�i�původ-
ních� obydlích.� Současnost� mizením� oškli-
vých�elektrických�rozvodů,�stavbou�rybníků,�
ubytovacích�prostor,�dětských�hřišť�a�orga-
nizováním�společenských�akcí,�vážných�i�re-
cesních.�A�zapojeni�jsou�všichni:�děti,�mladí,�
staří�i�úřady.�Obec�tak�podporuje�pospolitost�
a�odmítá�zaniknout.�Není�to�atrakce�pro�tu-
risty,�kteří�jsou�samozřejmě�vítání.�Dělají�to�
pro�sebe.�Chtějí�spokojeně,�společně�a�šťast-
ně�žít�v�pěkné�vesnici.�V�tom�je�nejspíš�Mik-
roregion�Buchlov�inspirujícím�místem.

Více�informací�a�pořad�k�vidění:
http://www.ceskatelevize.cz/pora-

dy/1097944695-nas-venko-
v/211562243400001-mozaika-napadu/

Předseda Národní sítě MAS František Winter na jednání Krajského sdružení NS MAS Olo-
mouckého kraje v Kralicích na Hané. Jednalo se zejména o přípravě standardů MAS pro 
budoucí období a pokrytí tzv. „bílých míst“ v kraji.Sídlo MAS Pobeskydí v Třanovicích

členů�PS�LEADER�byli�osloveni�členové�PS�HODNOCENÍ,�členové�
a�náhradníci�Výboru.�Místopředseda�NS�MAS�Jan�Florian�informo-
val,�že�na�výzvu�reagovalo�celkem�35�zástupců�MAS,�kteří�byli�po-
zváni�na�první�přípravné�jednání,�které�se�konalo�po�skončení�val-
né� hromady� v� Rumburku.� Na� úvodním� setkání� bylo� především�
upřesněno�zadání�pro�další�jednání�a�otevřena�hlavní�témata.�Je-
ho�cílem�je�předložit�Výboru�NS�MAS�na�dalším�jednání�9.�5.�2012�
v� Benešově� první� návrh� materiálu,� který� by� mohl� být� následně�
v�průběhu�května�2012�zveřejněn�k�diskusi�s�partnery.

V�první�fázi�byly�analyzovány�odpovědi�MAS�na�stručný�dotazník�
k�nastavení�organizační�struktury�MAS,�Strategické�plány�LEADER,�
podklady�jednotlivých�MAS�zaslané�v�rámci�Hodnocení�2010�a�2011�
a�bylo�vytipováno�18+5�tematických�oblastí,�kde�by�bylo�vhodné�
zvážit�parametry�pro�nastavení�základních�standardů�činnosti�MAS.�
Následně�bude�diskutován�mechanismus�standardizace�a�případné�
certifikace.

V�rámci�diskuze�byl�přednesen�názor,�že�certifikace�by�byla�dob-
rovolná�a�její�přijetí�by�bylo�základem�pro�činnost�MAS.�Účelnost�
by�měla�být�v�tomto�případě�jednoduchá�a�kladně�chápána.�Sou-
časně�by�to�byl�systém�sebeevaluace�a�monitoringu.

V�návaznosti�na�téma�byl�vznesen�dotaz,�na�již�dříve�plánované�
školení�MAS�na�evaluaci�a�monitoring.�Winter�upřesňuje,�že�škole-
ní�jsou�v�jednání�po�NUTS�II�a�měla�by�být�v�součinnosti�se�SZIF,�MZe�
a�NS�MAS�ČR.� Ze zápisu z jednání vybral TSu
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http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/211562243400001-mozaika-napadu/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/211562243400001-mozaika-napadu/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/211562243400001-mozaika-napadu/


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 170 • 05/2012

Program�rozvoje�venkova�a�možnosti�čer-
pání�dotací�do�konce�současného�progra-
mového�období,�ale�také�v�období�2014�až�
2020,�byly�tématem�dubnového�setkání�mi-
nistra�zemědělství�Petra�Bendla�se�starosty�
a�zástupci�místních�akčních�skupin�na�zám-
ku�v�Holešově.

Dvoudenní� pracovní� návštěvu� Zlínska�
ukončil�ministr�zemědělství�v�pátek�6.�dub-
na�v�Uherském�Brodě.�Během�ní�se�setkal�se�
starosty�a�zástupci�Místních�akčních�skupin�
v� Holešově� a� navštívil� Zemský� hřebčinec�
v�Tlumačově,�vinařství�Vaďura�Polešovice�a�
společnost�vyrábějící�masné�a�uzenářské�vý-
robky�VOMA�v�Uherském�Brodě.

SpolUprÁCe S MAS
Hlavním�tématem�setkání�ministra�Ben-

dla�se�starosty�a�zástupci�MAS�v�Holešově�
bylo�nastavení�Programu�rozvoje�venkova�a�
možnost�čerpání�dotací�v�současném�i�na-
stávajícím�programovacím�období.�Program�
rozvoje�venkova�doplňuje�dotační�nástroje�
strukturální�politiky�podporou�investic�v�ze-
mědělském�a�potravinářském�sektoru,�při-
spívá� k� zajištění� pracovních� příležitostí� ve�
venkovských�oblastech,�zlepšuje�život�oby-
vatelům� malých� obcí� a� napomáhá� zlepšit�
stav�životního�prostředí.�Ministr�v�této�sou-
vislosti�uvedl,�že�podporu�obcí�a�zemědělců�
nelze�jednoznačně�oddělovat,�protože�spo-

lečně�tvoří�venkov.�„Do�budoucna�budeme�
usilovat�o�mnohem�větší�provázání�projek-
tů�a�společné�zapojení�všech�aktérů�do�je-
jich�realizace,“�vysvětlil�ministr.

Ministr� také�uvedl,� že� je�velmi�důležité�
i�fungování�místní�akčních�skupin.�„Je�nutné,�
aby�MASky�spolupracovaly� s�obcemi.�Aby�
nedošlo�k�tomu,�že�se�zájmy�MAS�postaví�
nad�zájmy�obcí“.� Také� v�Uherském�Brodě�
zaznělo,� že� „určitě� MAS� budou� patřit� do�
systému“.

Rozpočet�PRV�na�období�2007�až�2013�
je�přes�3,6�miliardy�EUR,�tedy�zhruba�88�mi-
liard�korun.�„Objem�peněz�vyplacených�ve�
Zlínském�kraji�za�projektová�opatření�v�rám-
ci�PRV�činil�od�roku�2007�1,2�miliardy�ko-
run,�loni�kolem�398�milionů�korun.�Pokud�
jde�o�místní� akční� skupiny,�dosud�byly�na�
Zlínsku� jejich�prostřednictvím�uskutečněny�
302�projekty� s� dotací� 133�milionů�korun.�
Z�toho�157�projektů�za�76�milionů�korun�po-
daly�obce�a�svazky�obcí,“�řekl�Petr�Bendl.

příprAVA NA NoVÉ oBDoBí
Ministerstvo�zemědělství� se� již�na�nové�

programové�období� intenzivně�připravuje.�
„Zřídili� jsme� například� Gremium� pro� kon-
cepční� otázky,� kam� byli� přizváni� zástupci�
nevládních�organizací.�Jedna�ze�skupin�Gre-
mia� se� zabývá� právě� Programem� rozvoje�
venkova� (PRV).�Do� letošního�července�by-
chom�měli�určit,�které�potřeby�jsou�nejpal-
čivější�a�které�nástroje�pro�jejich�řešení�nej-
vhodnější.� Jaká� konkrétní� opatření� budou�
zavedena�a�jakou�formou�řešena,�budeme�
moci�rozhodnout,�až�budeme�znát�výši�ná-
rodních�obálek,“�řekl�ministr�Bendl.�
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Předseda mikroregionu Holešovsko a starosta Kostelce u Holešova Radoslav Pospíšilík uvádí ministra zemědělství Petra Bendla na dis-
kusi se starosty a zástupci MAS na zámku v Holešově

Předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík hovoří o čerpání PRV ve Zlínském 
kraji Foto: TSu

Ministr zemědělství: Podporu obcí a zemědělců
nelze oddělovat, společně totiž tvoří venkov
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Na� rozvoj� venkova� v� příštím�období� se�
návrh�rozpočtu�Evropské�unie�(EU)�pohybu-
je�kolem�101�miliard�EUR.�Výše�národních�
obálek�zatím�není�stanovena,�podle�Evrop-
ské�komise�(EK)�budou�peníze�přerozdělo-
vány�na�základě�objektivních�kritérií�a�výše�
stávajícího�rozpočtu.�Ten�je�pro�Českou�re-
publiku� příznivý,� stanovená� kritéria� však�
směřují�spíše�na�snížení�rozpočtu.�„Budeme�
se�samozřejmě�snažit,�abychom�dostali�stej-
né�peníze�jako�ve�stávajícím�období,�ale�je�
nutné�si�uvědomit,�že�v�přepočtu�na�plochu�
zemědělské� půdy� je� rozpočet� současného�
českého� PRV� podstatně� nad� průměrem�
unie,“�řekl�ministr�Bendl.�

NÁVštĚVy NA jIžNí MorAVĚ
Ministr� zemědělství� Petr�Bendl�navštívil�

3.�dubna�zemědělský�podnik�Agris�Jedovni-
ce�na�jižní�Moravě,�kde�se�seznámil�s�tam-
ním�chovem�skotu.�Zavítal�také�do�mlékár-
ny�Otinoves,�kde�vyrábějí�přírodní�plísňový�
sýr�Niva.�Na�závěr�pracovní�cesty�diskutoval�
se�zemědělci�o�aktuálních�problémech�čes-
kého�zemědělství.

Zemědělský�podnik�Agris�Jedovnice,�kte-
rý�si�dnes�ministr�Bendl�prohlédl,�hospoda-
ří�na�1�300�hektarech,�z�čehož�200�hektarů�
tvoří�louky.�Rostlinná�výroba�je�zaměřena�na�
pěstování�obilí,�kukuřice,�řepky�a�vojtěšky.�
Mají�zde�šlechtitelský�chov�červenostraka-
tých�dojnic�s�vysokou�dojivostí.�Mléko�do-
dávají�do�mlékárny�Otinoves,�ve�které�je�fir-
ma� Agris� spolumajitelem.� Tato� mlékárna�
byla�dalším�místem,�které�ministr�navštívil.

Mlékárna� Otiněves� je� pokračovatelem�
osmdesátileté�tradice�mlékárenství�na�Dra-
hanské�vrchovině.�V�používaných�výrobních�
postupech� spojují� dlouhodobé� zkušenosti�
s�moderními�poznatky�z�oboru�zpracování�
mléka.�Hlavním�produktem�je�přírodní�plís-
ňový�sýr�Niva,�která�má�kromě�ocenění�Re-
gionální�potravina�také�označení�kvalitního�
výrobku� KLASA.� Mlékárna� ročně� zpracuje�
10�milionů�litrů�mléka�a�vyrobí�1�200�tun�
plísňového�sýra.

„Současní�zákazníci�citlivě�vnímají�kvali-
tu�potravin,�a�to�víc�než�kdykoli�dříve.�Pro�
oblibu�a�dobré�uplatnění�výrobku�na�trhu�je�
důležitý�poměr�mezi�jeho�cenou�a�kvalitou.�
Ministerstvo�zemědělství�podporuje�kvalitní�
potraviny,�například�značkou�KLASA�nebo�
označením�Regionální� potravina,� a� tím� se�
snaží�motivovat�výrobce�k�prodeji�kvalitního�
zboží,� které� díky� označení� zákazník� mezi�
ostatními�potravinami�snadno�najde,“�uve-
dl�ministr�Bendl.

Na�závěr�pracovní�cesty�ministr�Bendl�be-
sedoval� se� zemědělci� o� aktuálních�problé-
mech�a�vyslechl�si�jejich�názory�na�problémy�
českého�zemědělství.

zdroj: mze, mT

Více informací na: http://eagri.cz/
public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-

-zpravy/x2012_ministr-zemedelstvi-
-podporu-obci-a.html

Stovka starostů apelovala 
na poslance z regionu: 
Rozpočty jsou prioritou

Dotáhněte� do� finále� rozpočtové�určení�
daní� a� pamatujte� na� venkov.� S� takovým�
vzkazem�odešli� poslanci� napříč� politickým�
spektrem�z�krajského�shromáždění�starostů�
ze� Sdružení� místních� samospráv.� Je� to�
úmorné,�už�šestým�rokem�čekáme�na�spra-
vedlivé�dělení�daní�odváděných�z�území�na-
ší�obce�a�dochází�nám�trpělivost,“�říká�Mi-
roslav� Janča,� starosta� z� Korytné� na� Uher-
skobrodsku.� Přítomní�poslanci� si� takových�
stesků� i� erudovaných� argumentů� vyslechli�
hned�několik.�„Jsem�stále�mírnou�optimist-
kou,� i� když� vytrvalé� ježdění� po� minister-
stvech,�mezi�zákonodárce�a�na�nejrůznější�

pracovní�skupiny�je�opravdu�vyčerpávající,“�
dodává�krajská�předsedkyně�SMS�ČR�a�po-
zlovická� starostka� Olga� Tkáčová.� Bohatá�
diskuse�se�nakonec�stočila�i�k�problematice�
hrozícího�rušení�vesnických�škol,�které�by�se�
drasticky�dotklo�131�škol�v�kraji.�To�je�více�
než� 70� %� vzdělávací� soustavy� v� regionu.�
„Změnila�by�se�k�nepoznání.�Proti�tomuto�
návrhu�z�ministerstva�školství�bojujeme�ze�
všech�sil,“�popisuje�Oldřich�Vávra,�starosta�
z�Tupes,�který�tomuto�tématu�věnoval�ob-
rovské�úsilí.

„Přítomní�poslanci�názory�starostů�slyše-
li�a�snad�i�vyslyšeli.�Byla�to�téměř�první�po-
dobná�příležitost�v�historii�kraje�a�Sdružení�
místních�samospráv�ČR�v�této�tradici�hodlá�
pokračovat,“� sděluje� krajská� předsedkyně�
Olga�Tkáčová.

zdroj: SmS
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Petice k zachování 
regionálního školství 
má již 60 000 podpisů

Mimořádný�zájem�v�regionech�zazname-
nala�petice�na�podporu�venkovských�škol

Číslovka�60�000�podpisů�patří�pod�peti-
ci�na�záchranu�českého,�moravského�a�slez-
ského�regionálního�školství.�Ačkoliv�se�na-
cházíme�v�mezidobí,�kdy�rezort�ministerstva�
školství�není�obsazen,�jedná�se�o�mimořád-
ný�argument�k�předložení�novému�ministru�
školství.�Hrozba�nekoncepčního�rušení�škol�
totiž�může�kdykoliv�znovu�vyvstat.

Děkujeme�všem�starostkám�a�starostům,�
kteří�se�nezištně�zapojili�do�vysvětlování�si-
tuace�svým�občanům.� zdroj: SmS

Nenechte nás vykrvácet! 
Píší obce premiérovi.

SMS ČR vyzvalo premiéra Nečase k zařa-
zení reformy RUD mezi top priority kabinetu

Zhasínání�pouličních�světel,�stop�stav�v�in-
vesticích�a�nedostatek�prostředků�na�základ-
ní�údržbu�obcí,�to�vše�může�zanedlouho�v�pl-
né�míře� potkat� český� a�moravský� venkov,�
pokud�vláda�a�parlament�nedostojí�svému�
závazku�vyřešit�léta�odkládaný�problém�fi-
nancování�měst�a�obcí.�„Politické�turbulence�
posledních�dnů�starosty�už� skutečně�nad-
zvedávají�ze�židlí.�Hospodaří�s�minimem�pro-
středků� a� s� osobním� nasazením,� za� nový�
způsob� financování� horují� u� zákonodárců�
a�těsně�před�cílem�se�vše�zhatí�na�nepocho-
pitelných�vnitrostranických�půtkách?“�krou-
tí�hlavou�předseda�největší�organizace,�kte-
rá�pod�svými�křídly�sdružuje�zejména�men-
ší�obce�a�města�Josef�Bartoněk.

Právě� nejistota� osudu� současné� koalice�
vedla�starosty�ze�Sdružení�místních�samospráv�
k�ostré�výzvě�za�dodržení�veřejných�slibů,�kte-
ré�dal�premiér�starostům�již� loni�na�podzim.�
Jedná�se�zejména�o�trojnásobek�rozdílu�v�pří-
jmech�mezi�Prahou�a�nejchudší�obcí�tak,�jak�je�
to�běžné�ve�zbytku�Evropy.�Současný�systém�
odebírá�příjmy�z�daní�z�obcí�směrem�do�čtyř�
největších�měst,�které�je�investují�do�mnoha-
miliardových�projektů�s�pochybnou�přidanou�
hodnotou.�„Málokdo�ví,�že�v�naší�zemi�se�ve-
řejné�prostředky�dělí�prakticky�feudálním�sys-
témem� bez� jakékoliv� solidarity.� Prostě� daně�
z�venkova�putují�především�do�měst�a�obce�tak�
stále�více�zaostávají,“�vysvětluje�ekonomický�
expert� a� starosta� Ondřejova� Martin� Machá-
ček.�„Panu�premiérovi�dnes�dorazí�dopis�s�dů-
raznou�žádostí.�Buď�splní�sliby,�nebo�tentokrát�
vyrazí�do�ulic�starostové,“�zdůraznil�24.�dub-
na�předseda�Bartoněk.� zdroj: SmS

Projednání novely zákona 
o RUD

Vážený pane premiére,
jménem členů naší organizace, která za-

stupuje na 1.100 obcí a měst z celé repub-
liky, vyjadřuji s ohledem na aktuální složitou 
politickou situaci znepokojení a vzrůstající 
obavy o osud novely zákona o rozpočtovém 
určení daní (RUD).

Pokračování vládnutí stávající koalice je 
sice otázkou politickou, ale na novelizaci 
zákona o financování obcí závisí další živo-
taschopnost zejména menších samospráv. 
Podle vládního prohlášení patří změna RUD 
k nejdůležitějším a jednoznačným reformním 
závazkům Vašeho kabinetu. Z těchto důvo-
du a na základě veřejného slibu daného Vá-
mi osobně před půl rokem tisíci starostům 
u Úřadu vlády Vás naléhavě žádám o zařa-
zení novely uvedeného zákona mezi nejvyš-
ší priority vlády a o její urychlené projedná-
ní a schválení Vládou ČR, nebo schválení 
poslaneckého návrhu ve sněmovně, za do-
držení Vašich příslibů „trojnásobku“ a účin-
nosti novely nejpozději od 1. 1. 2013.

Vážený pane premiére,
starosty měst a obcí velmi zneklidňuje 

ohrožení schválení dlouhodobě připravova-
né novely, od které očekávají alespoň zmír-
nění diskriminace jejich obcí a občanů. Dal-
ší odkládání slibovaných kroků zcela jistě 
opět přivede stovky starostů před Úřad vlá-
dy. Myslete prosím na to, že nebojují za se-
be, ale za důstojné postavení svých občanů, 
a nedopusťte, aby jejich naděje na větší rov-
noprávnost menších sídel utonuly ve víru 
bouřlivých politických vod.

S úctou ing. josef Bartonek,
předseda SmS Čr

Ministerstvo zemědělství 
chce transformovat PGRlF

Usnadnit� život� zemědělcům� příliš� zatě-
žovaným� přebujelou� byrokracií� a� zároveň�
uspořit�peníze�je�cílem�transformace�orga-
nizací� podřízených� Ministerstvu� zeměděl-
ství.�Jednou�z�institucí,�u�nichž�Ministerstvo�
redukci�či�změnu�zvažuje,�je�i�Podpůrný�a�ga-
ranční�rolnický�a�lesnický�fond�(PGRLF).

„Při�diskusích�o�zjednodušení�a�zefektiv-
nění�struktury�organizací�podřízených�Minis-
terstvu,�se�u�Podpůrného�a�garančního�rol-
nického�a� lesnického� fondu�snažíme�zhod-
notit� jeho� přínos� ve� vztahu� k� evropským�
dotacím�a�ve�vztahu�k�zemědělcům�a�podpo-
ře�jejich�potřeb.�Vzhledem�k�již�běžící�přípra-
vě�nového�programového�období�let�2014�až�
2020� již� dnes� zvažujeme,� jaká� bude� úloha�
Fondu� v� tomto� období,“� řekl� ministr� Petr�
Bendl�s�tím,�že�diskuse�je�vedena�nejen�uvnitř�
resortu,�ale�také�s�nevládními�organizacemi.

Ministr�Bendl�pověřil�ředitele�PGRLF�Mar-
tina�Karbana�vypracováním�možných�variant�
transformace� Fondu� v� rámci� resortu,� které�
vyplynou�z�probíhajících�diskusí.

PGRLF� je� akciovou� společností,� ve� které�
100�procent�akcií�vlastní�stát.�Hlavním�před-
mětem�její�činnosti�je�nyní�subvencování�části�
úroků�z�úvěrů�podnikatelských�subjektů�v�ob-
lasti�zemědělství,�lesnictví,�vodního�hospodář-
ství�a�průmyslu�zabývajícího�se�zpracováním�
produkce� ze� zemědělské� výroby� a� finanční�
podpora� pojištění.� Investiční� programy� pod-
pory�podnikání�jsou�zaměřené�především�na�
uskutečnění� dlouhodobých� investičních� zá-
měrů�s�ohledem�na�restrukturalizaci�a�zvýšení�
efektivnosti,� modernizaci,� snížení� výrobních�
nákladů,�zlepšení�jakosti�a�další�rozvoj�země-
dělských� subjektů.� V� rámci� podpory� existují�
v�současnosti�dva�programy,�a�to�Zemědělec�
a�Podpora�Pojištění.� zdroj: mze

MZe zve veřejnost 
na soutěž Procházka 
po českém venkově

Seznámit�veřejnost�s�konkrétními�výsled-
ky�Programu�rozvoje�venkova�(PRV),�jehož�
prostřednictvím� přispívá� Evropské� unie� ke�
zkvalitnění�života�v�malých�městech�a�ves-
nicích,�chce�ministerstvo�zemědělství�v�sou-
těži�Procházka�po�českém�venkově�2012.

Z�PRV�se�financuje�zemědělské�podniká-
ní,�projekty�na�podporu�cestovního�ruchu,�
zachovávání�kulturních�památek�a�venkov-
ských�tradic�nebo�zlepšování�životního�pro-
středí.�Klíčová�je�také�agroturistika:�„Od�ro-
ku�2007�tak�byly�prostřednictvím�Programu�
rozvoje�venkova�opraveny�silnice,�postave-
ny�nové�penziony�zaměřené�na�agroturisti-
ku,�rekonstruovány�kostely,�otevřena�nová�
muzea�a�mnoho�zemědělců�tak�získalo�pří-
spěvky�na�diverzifikaci�zemědělské�činnos-
ti,“�řekl�ministr�zemědělství�Petr�Bendl�s�tím,�
že�zatím�byly�podpořeny�projekty�v�celkové�
hodnotě�51�miliard�korun.

V� rámci� soutěže� Procházka� po� českém�
venkově�vznikly�speciální�webové�stránky,�na�
kterých�lidé�najdou�různé�zajímavosti�z�ven-
kovských�oblastí�a�netradiční�tipy�na�trávení�
volného�času.�„Cílem�soutěže�tak�není�pou-
ze�informovat�českou�veřejnost�o�podpoře-
ných�projektech,�ale�také�lidem�nabídnout�
jiný�pohled�na�český�venkov�a�inspirovat�je�
k�zajímavým�výletům,“�řekl�ministr�Bendl.

Pravidla�soutěže�jsou�jednoduchá.�Na�we-
bových�stránkách�www.ceskyvenkov.eagri.cz�
je�popsáno�12�projektů�financovaných�z�PRV�
a�ke�každému�z�nich�se�váže�jedna�otázka.�
Pokud� soutěžící� správně� zodpoví� alespoň�
10�otázek,�postupuje�do�slosování�o�hlavní�
výhry.�Těmi�jsou�víkendové�pobyty�pro�2�oso-
by�na�Smetanově�statku,�koňské�farmě�He-
routice�nebo�ve�srubu�Karolina�v�Orlických�
horách.� Každý� účastník� také� automaticky�
získá�elektronickou�kuchařku� regionálních�
potravin.�Soutěž�potrvá�od�2.�dubna�do�22.�
května�2012.�Více�o�soutěži�na�www.cesky-
venkov.eagri.cz� zdroj: mze
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Český rybářský svaz 
dovezl a vysazuje přes 
milion mladých úhořů 

Česká� republika�prostřednictvím�dotací�
z�Operačního�programu�Rybářství�posiluje�
populaci�úhořů�v�řekách.�Proto�i�letos�rybá-
ři�dostali�z�více�než�tisíc�kilometrů�vzdále-
ných� lovišť� ve� Francii� zásilku� monté,� tedy�
mladých�úhořů.

Do�Kaplice�přivezl�kamion�530�kilogramů�
monté,�tedy�mladých�úhořů�do�osmi�centi-
metrů�délky�ve�středu�4.�dubna.�V�přepočtu�
to�znamená�zhruba�1�590�000�kusů�v�hod-
notě�7�356�400�korun.�„Z�vynaložených�fi-
nančních�prostředků�bude�šest�milionů�ko-
run,�tedy�82�procent�proplaceno�z�Operační-
ho�programu�Rybářství�2007�až�2013,�zbytek�
zaplatí�Český�rybářský�svaz�jako�výhradní�do-
vozce,“�řekl�ministr�zemědělství�Petr�Bendl.

Dovezení�úhoři�byli�po�zvážení�umístěni�do�
dvojitých�polyetylenových�pytlů�pod�ochran-
nou�kyslíkovou�atmosféru�a�ve�čtvrtek�5.�dub-
na� je� pracovníci� Českého� rybářského� svazu�
začali�rozvážet�a�vysazovat�do�rybářských�re-
vírů�v�Čechách�i�na�Moravě.

Vysazování�úhoře�však�nekončí.�Zhruba�za�
měsíc�do�České�republiky�dorazí�druhá�vlna,�
tentokrát�již�půjde�o�odkrmené�monté�z�od-
choven.�„Vzhledem�k�zvýšenému�vysazování�
mladých�úhořů�v�posledních�několika�letech�
lze�očekávat�zlepšení�stavu�populace�úhoře�
u�nás,“�dodal�ministr�Bendl.� zdroj: mze

Farmářské slavnosti 
podporují kvalitní české 
potraviny a jejich 
cestu k zákazníkům 

Ministerstvo�zemědělství�i�letos�podpoři-
lo�seriál�Farmářských�slavností,�jejichž�hlav-
ním�cílem�je�prezentace�prodeje�ze�dvora.�
V�plánu�je�celkem�6�akcí�na�farmách,�které�
vybrala�Asociace� soukromého�zemědělství�
ČR.

„Lidé�často�nevědí,�že�v�jejich�nedalekém�
okolí�působí�zemědělec,�u�nějž�si�přímo�na�
statku�nebo�farmě�–�tedy�ve�dvoře�–�mohou�
koupit�kvalitní�a�čerstvé�zemědělské�produk-
ty.�Ministerstvo�zemědělství�se�dlouhodobě�
věnuje�podpoře�kvalitních�českých�potravin�
a� způsobům,� jak� je� dostat� k� zákazníkům.�
Farmářské�slavnosti�do�takových�snah�plně�
zapadají,“�říká�k�projektu�ministr�zeměděl-
ství�Petr�Bendl.

Takzvaně�„ze�dvora“�můžou�sedláci�pro-
dávat� malé� množství� živočišných� i� rostlin-
ných�produktů�například�čerstvé�králičí�ma-
so,�syrové�mléko,�včelí�produkty,�čerstvá�vej-
ce,� zvěřina�a� čerstvé�drůbeží�maso,�ovoce�
a�zelenina.�„Prodej�ze�dvora�umožňuje�ve-
terinární�zákon.�Producent�však�musí�zaru-
čit,�že�nebude�ohrožena�bezpečnost�finální-
ho�produktu�a�výroba�proběhne�v�podmín-
kách,�které�zaručují�zdravotní�nezávadnost�
potravin.�Ty�pak�samozřejmě�kontrolují�naše�
dozorové�orgány,�Státní� veterinární� správa�

a�Státní�zemědělská�a�potravinářská�inspek-
ce,“�dodává�ministr�Bendl.

„Kromě�podpory�prodeje�si�od�Farmář-
ských� slavností� slibujeme,� že�přivedou� lidi�
z�měst�–�a�dnes�už�bohužel�i�mnohé�z�venko-
va�–�na�statek,�který�není�jenom�kulisou,�ale�
je� autentickým� fungujícím� hospodářstvím.�
V�žádném�z�vybraných�míst�nejde�o�nefunkč-
ní�skanzeny,�ale�o�prosperující�moderní�pod-
niky.�Chceme�návštěvníkům�ukázat,�jak�a�v�ja-
kých� podmínkách� vznikají� zemědělské� pro-
dukty,� jak� žije� a� podniká� farmářská,� selská�
rodina.�Z�loňských�slavností�víme,�že�pro�ná-
vštěvníky,� a� to� nejen� pro� děti,� ale� také� pro�
mnoho�dospělých,�je�to�první�zkušenost�to-
hoto�druhu,“�říká�předseda�ASZ�Josef�Stehlík.

Farmářská� slavnost� je� proto� celodenní�
rodinnou�akcí,�jejíž�doprovodný�program�se�
výrazně�zaměřuje�na�děti�a�usiluje�o�obno-
vení�vztahu�české�veřejnosti�k�venkovu,�kra-
jině�a�půdě.�

Letos�se�jich�uskuteční�celkem�šest:
28. 4.�Stanislav�Bůžek,�Chlumeček
u�Křemže,�okres�České�Budějovice�
19. 5.�Stanislav�Němec,�Radonice,
okres�Praha-východ�
16. 6.�Svaz�chovatelů�ovcí�a�koz�ČR,�přírod-
ní�areál�Zlobice�u�Lipůvky,�okres�Brno�
1. 9.�Jan�Sochor,�Dolany�u�Opatovic�nad�
Labem,�okres�Pardubice�
15. 9.�Cyril�Kosík,�Tvrdonice,�okres�Břeclav�
6. 10.�Vladimír�Pešta,�Bor�u�Sedlčan,
okres�Příbram�

www.nadacepartnerstvi .cz

Tématem semináře je hledání malých řešení napomáhajících lepšímu hospodaření s vodou a zadržování vody v krajině. 

Vystoupí Václav Cílek (Geologický ústav AV ČR), Tomáš Havlíček (Ateliér Fontes), Michal Pospíšil (Geodis Brno), 
Michal Kriška (Vysoké učení technické v Brně), Zuzana Klusová (Svobodné zahrady Klus), Klára Salzmann 
(krajinářská architektka), Milan Soukup (Nestlé) a Marie Matušková (obec Višňová)

Seminář se koná v pondělí 14. května 2012 od 9.30 do 14 hodin v Mramorovém sále České spořitelny  
(Rytířská 29, 110 00 Praha 1).

Vstupné je zdarma. 

Svou účast, prosím, závazně potvrďte do 4. května u Ireny Koutné (irena.koutna@nap.cz, tel. 515 903 111).

Nadace Partnerství a společnost Nestlé Vás srdečně zvou na odborný seminář

Jak zadržet vodu v krajině?
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V� Programu� rozvoje� venkova� je� jedno�
z�opatření�(I.1.3�Přidávání�hodnoty�zeměděl-
ským�a�potravinářským)�zaměřeno�na�podpo-
ru�výroby�potravin�a�krmiv�za�účelem�zlepše-
ní�konkurenceschopnosti�zemědělsko-potra-
vinářského�odvětví.�Podporu�lze�poskytnout�
zejména�na�technologické�investice�vedoucí�
ke�zlepšení�zpracování�produktů�a�jejich�skla-
dování,�na�nákup�zařízení�přímo�souvisejících�
s�finální�úpravou,�balením�a�značením�výrob-
ků�a�s�monitorováním�jejich�kvality.�Informa-
ce�k�těmto�formám�podpory�poskytuje�a�žá-
dosti� administruje� Státní� zemědělský� inter-
venční�fond�(www.szif.cz).

Kateřina Böhmová,
ředitelka Odboru komunikace mze

Více informací zde: http://eagri.cz/
public/web/farmarske-slavnosti/

a
http://www.asz.cz/redakce/index.
php?clanek=62449&lanG=cs&xu-

ser=&slozka=5880

Ilustrační foto k farmářským slavnostem, Pravčice 2012

zvláště�významné�pro�venkovské�oblasti.�De-
rreg� zkoumal� globalizaci� prostřednictvím�
zapojení�lokálních�a�globálních�představitelů�
v�jednotlivých�regionech.�Zvažoval,�jak�ven-
kovské�oblasti�mohou�udržet�své�lokální�cha-
rakteristické� znaky,� avšak� vyvíjet� se� podle�
svého.�Derreg�uznal,�že�regionální�činitelé�by�
měli�mít�možnost�zasahovat�do�globalizač-
ních�procesů�a�formovat�výsledky�ve�své�ob-
lasti.�Také�zdůraznil,�jak�se�zkušenosti�a�vý-
sledky�globalizace�mohou�lišit�v�různých�ven-
kovských�regionech�a�zvažoval�mechanismy�
tohoto�fenoménu�v�místním�měřítku.

Projekt�Deregg�proto�vypracoval�přehled�
literatury�o�tomto�subjektu�a�analyzoval�sta-
tistické�údaje,�které�vyšly�z�10� regionálních�
případových�studií.�Také�zmapoval�podnika-
telské�sítě�a�migrační�trendy,�rovněž�jako�do-
kumenty�analyzující�politiku�a�regionální�in-
frastrukturu�s�ohledem�na�ekologické�zá-
ležitosti�a�udržitelný� rozvoj.�Také�zahrnoval�
průzkum� dostupných� znalostních� systémů�
a�inovační�systémy,�co�se�týká�globalizace�ve�
venkovských�regionech.�Tento�projekt�se�za-
měřil�na�to,�jak�rozšířit�vědecké�znalosti�a�po-
rozumění,�pozvednout�rozvoj�politiky�a�iden-
tifikovat�příklady�nejlepších�praktik.�Toto�by�
nakonec�mělo�posílit�malé�a�střední�podniky�
v�regionech,�a�umožnit�jim�koexistenci�s�glo-
balizačními�trendy�a�udržet�jejich�individua-
litu.� zdroj: Úzei, agronavigator.cz

Zemědělské produkty
na cestách

Silnice�spojující�Česko�s�Evropou�vypada-
jí�jako�zemědělská�výstava�na�kolečkách.

Na�Slovensko�jede�během�jednoho�měsíce�
203�tisíc�českých�slepic,�v�protisměru�je�míjí�
kamiony�vezoucí�216�tisíc�slovenských�slepic�
k�nám.�Obdobnou�„výměnu“�mrkve,�medu,�
mléka�či�jablek�má�naše�země�s�Německem,�
Rumunskem,�Polskem�i�dalšími�zeměmi.

Novákovi�bydlí�v�Bruntálu,�rodina�Svobo-
dových� v� Chebu.� Obě� domácnosti� pěstují�
slepice.�Každý�pátek�paní�Nováková�zabalí�
snůšku�vajec�z�celého�týdne�a�pošle�ji�autem�
do�Chebu.�Ve�stejnou�dobu�paní�Svobodo-
vá�balí�vejce�svých�nosnic�a�odesílá�je�smě-

rem�na�Bruntál.�Zní�to�absurdně?�Novákovi�
a�Svobodovi�jsou�fiktivní,�nikoliv�však�popsa-
ný� princip.� Každý� den� se� v� protisměru� na�
dálnici� míjejí� tuny� potravin.� Například� loni�
Češi� vyexpedovali� na� Slovensko� 7215� tun�
sýrů�a�tvarohu,�Slováci�jim�na�oplátku�posla-
li�7210�tun�stejného�zboží.�Mléčné�výrobky�
jsou�jen�jedním�případem�z�mnoha:�to�samé�
se�děje�skoro�se�všemi�potravinami�–�ovo-
cem,�zeleninou,�medem,�masem�či�vejci.

A�není�to�jen�tak,�že�by�se�na�silnici�potká-
valo� stejné� zboží� v� protisměru.� Často� kon-
krétní�kusy�odjedou�do�ciziny,�aby�se�posléze�
znovu� vrátily� do� svojí� mateřské� země.� Dů-
sledkem�obou� těchto� fenoménů� jsou� tisíce�
hektolitrů�propálené�nafty,�zbytečně�znečiš-
ťované� životní� prostředí� a� prodejny,� kde� je�
domácí�zboží�v�menšině.�V�případě�převáže-
ní�živých�slepic,�vepřů�nebo�skotu�jde�navíc�
o�nesmyslné�trápení�zvířat.

V�polovině�devadesátých� let�byla�Česká�
republika�soběstačná�z�hlediska�většiny�po-
travin.�Dnes�už�zdejší�zemědělci�pokryjí�spo-
třebu�Čechů�jenom�výjimečně.�„Třeba�cibuli�
jsme�dřív�vyváželi,�teď�se�naopak�vozí�k�nám�
z�celé�Evropy,“�říká�Jaroslav�Zeman,�před-
seda�Zelinářské�unie.�Obdobný�vývoj�zažila�
i�mrkev.�Dnes�se�jí�k�nám�ročně�doveze�sko-
ro�40�tisíc�tun,�export�je�proti�tomu�zhruba�
čtvrtinový.�Mrkev�je�jedním�z�mnoha�přípa-
dů,�kdy�se�dovoz�a�vývoz�týkají�stejných�ze-
mí.�Loni�v�říjnu�tak�od�nás�do�Polska�putova-
lo�172�tun�mrkve�a�ve�stejném�měsíci�nám�
Poláci�poslali�náklaďáky�se�176�tunami�mrk-
ve.�Obdobnou�mrkvovou�rošádu�mívá�Čes-
ko�opakovaně�třeba�také�s�Rakouskem.

Nejmarkantnějším�důkazem�toho,�že�po-
dobné�„výměny“�nepřinášejí�nic�moc�dobré-
ho� koncovým� spotřebitelům,� je� český� čes-
nek.�V�devadesátých� letech�zdejší�pěstitelé�
pokryli�veškerou�spotřebu,�dnes�je�podíl�čes-
kého� česneku� na� trhu� asi� dvacet� procent.�
„Čína�přišla�v�devadesátých�letech�s�levným�
česnekem�–�za�pár�desítek�korun�kilo,�což�
bylo�hluboko�pod�výrobní�cenou�toho�české-
ho.�Supermarkety�braly�levnější�zboží,�a�tak�
zdejší�zemědělci�přestali�česnek�vysazovat,“�
vysvětluje�vývoj�Jaroslav�Zeman.

Více informací a celý článek na:
http://www.enviweb.cz/clanek/

zdrav/91093/ck-potraviny

M o n i t o r i n g  m é d i íM
chtějí vytvořit rovnováhu
mezi globalizačními trendy
a rozvojem venkovských 
oblastí

Je�globalizace�hrozbou�pro�rozvoj�venko-
va?�Projekt�EU�zkoumal,�jak�průmysl�a�byz-
nys�v�odlehlých�oblastech�může�těžit�z�glo-
balizace�a�posílit�model�svého�byznysu.�Glo-
balizace� přinášející� významné� kulturní,�
sociální�a�ekonomické�změny�je�jeden�z�klí-
čových�problémů,�kterým�čelí�venkovské�re-
giony� v� Evropě.� Nedostatek� rozhodujících�
studií�na�tomto�poli�přispěl�k�neschopnosti�
strategií� regionálního� rozvoje� se� s� těmito�
problémy�vyrovnat.�Ale�jeden�projekt�finan-
covaný�EU�se�rozvojem�venkova�zabývá.

Projekt�Derreg�se�zaměřil�na�to,�jak�umož-
nit�činitelům,�aby�lépe�předcházeli�klíčovým�
problémům�ve�znevýhodněných�oblasti�vzni-
kajícím�z�globalizace�a�reagovali�na�ně.�Rov-
nováha�možností�a�hrozeb�globalizace�je�ob-

a k t u á l n ě  o  v e n k o v u  1 9A

http://eagri.cz/public/web/farmarske-slavnosti/
http://eagri.cz/public/web/farmarske-slavnosti/
http://www.asz.cz/redakce/index.php?clanek=62449&lanG=cs&xuser=&slozka=5880
http://www.asz.cz/redakce/index.php?clanek=62449&lanG=cs&xuser=&slozka=5880
http://www.asz.cz/redakce/index.php?clanek=62449&lanG=cs&xuser=&slozka=5880
http://www.enviweb.cz/clanek/zdrav/91093/ck-potraviny
http://www.enviweb.cz/clanek/zdrav/91093/ck-potraviny


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 170 • 05/2012

„Ukliďme Výrovku – 
Ukliďme svět!“

V� sobotu� 14.� dubna� 2012� uklízelo� na�
130�dobrovolníků�podél�toku�Výrovky�v�ob-
cích�Vrbčany,�Dobřichov,�Chotutice,�Pečky,�
Ratenice�a�Kostelní�Lhota.�Byl�vyčištěn�tok�
Výrovky�a�břehy�od�odpadků�a�předmětů,�
které�do�vody�nepatří.�Lidem�se�podařilo�vy-
sbírat�1�260�kg�odpadu.�Koordinátorem�ak-
ce�byla�MAS�Podlipansko.�Velice�děkujeme�
všem� dobrovolníkům,� představitelům� obcí�
za�zapojení�do�projektu�a�organizacím�v�jed-
notlivých�lokalitách.�Velké�poděkování�pat-
ří�neziskovým�organizacím�Ratenické�vče-
le,�Českému�svazu�ochránců�přírody�a�jejich�
kampani� Clean� up� the� World� –� Ukliďme�
svět!�Svoz�odpadu�zajistilo�Povodí�Labe,�kte-
ré�v�blízké�době�odstraní�i�odpad,�který�dob-
rovolníci� nemohli� odklidit� vlastními� silami.�
Těšíme�se�na�setkání�při�dalších�aktivitách.

Kateřina Hejduková, Podlipansko

Odpadků v Sázavě ubývá 

Řeka�Sázava�je�připravena�na�turistickou�
sezonu.�Postarali�se�o�to�dobrovolníci,�kteří�
se�vydali�vyčistit�hladinu�a�břehy�toku,�který�
patří� k� nejvyhledávanějším� českým� vodác-
kým�lokalitám.�Mezi�Kácovem�a�Pikovicemi,�
kde�úklid�organizovala�společnost�Posázaví�
o.p.s.,� sesbírali�od�pátku�do�neděle� téměř�
30�tun�odpadků,�loni�jich�bylo�31,5�tuny.�Do�
třídenního�úklidu�se�zapojilo�922�dobrovol-
níků,�to�bylo�o�72�více�než�před�rokem.�

„Na�rozdíl�od�předchozích�ročníků�je�letos�
konečně�odpadu�méně.�Ubylo�hlavně�starých�

černých�skládek�podél�vody,�také�chataři�i�vo-
dáci�si�po�sobě�víc�uklízejí.�Myslím,�že�se�ne-
chali�inspirovat�i�naším�projektem�Čistá�řeka�
Sázava,�který�se�letos�uskutečnil�už�posedmé.�
Nepořádáme�ho�jen�kvůli�samotnému�úklidu,�
ale� snažíme� se� jeho� prostřednictvím� lidem�
ukázat,�že�si�mají�u�řeky�po�sobě�uklízet,“�řek-
la�ředitelka�společnosti�Posázaví�o.p.s.�Bohun-
ka�Zemanová.�Potěšilo�ji,�že�se�k�akci�během�
víkendu�spontánně�přidala� řada�dalších� lidí,�
kteří�se�o�úklidu�dověděli�na�poslední�chvíli.�

Potřetí�usedla�do�lodi�s�dobrovolníky�i�pa-
tronka�projektu�zpěvačka�Aneta�Langerová.�
Uklízet�řeku�letos�pomáhala�dva�dny.�

jaroslava Tůmová, Posázaví

Úklid v Pošembeří:
Tisícovka navíc

Do�jarního�úklidu�Pošembeří�se�letos�za-
pojilo� o� tisíc� dobrovolníků� více� než� vloni.�
Ulehčit�krajině�od�odpadků�přišlo�v�období�
od�23.�března�do�poloviny�dubna�2200�zá-

stupců�obcí,�neziskových�organizací�a�spol-
ků,�škol� i� jednotliví�občané.�Patří� jim�dík�
a�uznání.

Přestože� mnozí� zjistili,� že� na� uklízených�
místech�je�méně�nepořádku�než�vloni,�celko-
vé�množství�odpadu�kleslo�jen�o�jednu�tunu�
na�54�tun.�Z�toho�drtivá�většina�(52�tun)�při-
padá�na�směsný�komunální�odpad,�1,5�tuny�
na�plasty,�0,4�tuny�na�sklo�a�0,1�tuny�bylo�
papíru.

Naopak�pozitivní�trend�se�potvrdil�na�po-
čtu�odložených�pneumatik,�kterých�se�letos�
našla� polovina� loňského� množství.� Mezi�
dalšími�nálezy�se�tradičně�objevovaly�rozbi-
té�kočárky,�televize,�ošacení,�sem�tam�po-
hovka�a�dokonce�funkční�PC�tiskárna.

„Radost� jsme� měli� ze� zapojení� většího�
počtu�škol�a�školek�než�vloni.�Věříme,�že�dě-
ti�nejlépe�vnímají�problematiku�ochrany�ži-
votního�prostředí�přes�vlastní�zážitky�a�účast�
na�úklidu�obce�či�města�může�být�tou�nej-
lepší�prevencí�do�budoucna,“�uvedla�koor-
dinátorka�akce�Štěpánka�Šoupalová.

Štěpánka Šoupalová, Pošembeří
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Konference Venkovská 
krajina v hostětíně

Ekologický�institut�Centrum�Veronica�
v�Hostětíně�pořádá�ve�dnech�18.�až�20.�květ-
na�10.�ročník�konference�s�názvem�Venkov-
ská�krajina.�Jejím�cílem�je�vytvořit�pracovní�rá-
mec�pro�setkávání�odborníků�z�řad�studentů�
i� jejich� odborně� zdatných� kolegů,� kteří� již�
prošli� bohatou� praxí.� Podmínkou� účasti� na�
konferenci�je�zájem�o�téma�venkova�a�kraji-
ny.�Konference�poskytuje�prostor�pro�mezi-
oborové�diskuse.

Pořadatelé�konference:
Univerzita�Palackého�v�Olomouci�|�Kříž-

kovského�8,�771�47�Olomouc�|�www.upol.cz�
|�ČSOP�Veronica� |�Centrum�Veronica�Hos-
tětín�|�Hostětín�86,�687�71�Bojkovice�|�hoste-
tin@veronica.cz�|�www.hostetin.veronica.cz�|�
Kontaktní�osoba:�Kateřina�Fojtů,�katerina.foj-
tu@veronica.cz,�Česká�společnost�pro�kra-
jinnou�ekologii�(CZ�IALE)Univerzita�Karlova�
v�Praze,�Přírodovědecká�fakulta,�Benátská�2,�
128�01�Praha�|�www.iale.cz

Více informací naleznete na
www.hostetin.veronica.cz

Podpisem charty vyhlášeny 
další dva národní geoparky

Certifikát�„národní�geopark“�podepsaný�
ministrem�životního�prostředí�Tomášem�Cha-
lupou�obdrželi�reprezentanti�geoparků�Želez-
né�hory�(sídlo�v�Chrudimi)�a�GeoLoci�(Tachov-
sko,�sídlo�ve�Svojšíně)�na�základě�podpisu�
Charty� národních� geoparků� ČR.� Slavnostní�
předání�za�přítomnosti�náměstka�ministra�Li-
bora�Ježka�a�mnoha�čestných�hostů�se�kona-
lo�u�příležitosti�Dne�Země�(22.�dubna).

Geoparky�představují�v�dnešní�době�vel-
mi�dynamický�a�specifický�nástroj�dobrovol-
né�ochrany�území.�Zároveň�jsou�již�v�Evropě�
a�pozvolna�i�na�ostatních�kontinentech�stá-
le� zřetelněji� vnímány� jako�prestižní� značka�
destinace�exklusivního�cestovního�ruchu�za-

měřeného�na�neotřelý�výklad�a�prožívání�ne-
jen�přírodního,�ale�také�kulturního�dědictví�
krajiny.�Přestože�se�v�Evropě�objevují�teprve�
na�přelomu�milénia�a�v�zemích�UNESCO�ješ-
tě�o�čtyři�roky�později,�je�jich�v�současnosti�
na�světě�již�87,�z�toho�většina�(50)�v�Evropě.�

Členem� sítě� evropských� geoparků� pod�
patronací�UNESCO�se�v�říjnu�2005�stal�geo-
park�Český�ráj,�který�se�v�červnu�2010�spo-
lečně�s�geoparkem�Egeria�(Karlovarský�kraj)�
stal�národním�geoparkem.�Po�vzoru�někte-
rých�evropských�zemí�začíná�i�ČR�fungovat�
síť�národních�geoparků.�Vznikajícím�i�rozví-
jejícím� geoparkům� má� umožnit� především�
pravidelnou�výměnu�informací�a�praktických�
zkušeností,�společnou�propagaci�a�přípravu�
projektů�či�sdílení�internetové�stránky.

Čerství�nositelé�titulu�„národní�geopark“�
smějí� toto� logo�používat� na�propagačních�
a� vzdělávacích� materiálech,� na� vybraných�
ubytovacích�zařízeních�a�dalších�produktech�
nebo� spolupracujících� subjektech.� Po� čty-
řech�letech�bude�v�obou�geoparcích�podle�
předem�stanovených�kritérií�posuzován� je-
jich�pokrok�v�naplňování�Charty�národních�

geoparků� ČR� a� platnost� certifikátu� se� ná-
sledně�buď�prodlouží,�anebo�zruší,�případ-
ně�se�podmíněně�ponechá�na�dva�roky�za�
účelem�nápravy�zjištěných�problémů.

Co je geopark?
Geopark je krajinný celek vyznačující se 

nejen nevšedním tvarem terénu a vysokým 
stupněm geologické rozmanitosti, ale zahr-
nující také hmotné i nehmotné kulturní dě-
dictví. Nejedná se pouze o scénicky unikát-
ní území, jakými jsou skalní města či tajem-
ná krasová území, ale jde například i o staré 
opuštěné lomy, u nichž geologické odkryvy 
jedinečným způsobem dokumentují vývoj 
Země. Geopark rovněž může veřejnosti 
přiblížit historii využívání nerostných zdrojů 
formou hornických skanzenů anebo zpří-
stupněním důlních děl. Vysoká úroveň inter-
pretace geologického a dalšího krajinného 
dědictví území představuje dosud nevyužitý 
potenciál pro rozvoj šetrného cestovního ru-
chu (tzv. geoturismu) zaměřeného na exklu-
sivní a obohacující zážitek z krajiny. Geopark 
sice nemá v terénu vyznačené hranice, ale tvo-
ří harmonický celek určený převážně skrytou 
stavbou podloží a na povrchu logickým pro-
pojením lokalit informačními tabulemi a na-
učnými i zážitkovými stezkami. Posláním geo-
parku je působit především osvětově, prostřed-
nictvím poznání i zábavy. Úkolem geoparku 
je motivovat jeho návštěvníky a obyvatele 
k úctě i vůči neživé přírodě, k respektování 
geologické rozmanitosti krajiny na základě 
jejího poznání a aktivního prožitku v ní.

zdroj: http://www.mzp.cz/cz/
news_120424_geopark
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MáME VyBRáNO 
– památky soutěží 
o peníze na obnovu 

O�vítězích� soutěže� veřejných� sbírek�na-
zvané�MÁME�VYBRÁNO�spolurozhoduje�ve-
řejnost,�odborná�porota�a�statistiky.�

V�době�všeobecných�úspor�je�shánění�pe-
něz�na�obnovu�a�péči�o�více�než�40�000�pa-
mátek,�které�se�nacházejí�v�České�republice,�
pro�jejich�majitele�a�správce�skutečným�oříš-
kem.�Zajímavou�možností,�jak�získat�finance�
či� alespoň� příspěvek� na� obnovu� nejen� pa-
mátkově�chráněných�domů,�kapliček,�soch,�
varhan�nebo� třeba� rozhleden,� jsou�veřejné�
sbírky.�Institut�pro�památky�a�kulturu,�o.p.s.�
vyhlašuje�v�rámci�nového�projektu�zaměře-
ného�na�financování�památek�soutěž�veřej-
ných�sbírek�nazvanou�MÁME�VYBRÁNO.�Cí-
lem�soutěže�je�představit�konkrétní�památky�
a�další� historické�objekty� ze� všech� regionů�
České�republiky,�na�jejichž�obnovu�nebo�vý-
stavbu�je�vyhlášena�veřejná�sbírka,�a�ocenit�
nejúspěšnější�vyhlašovatele�a�projekty.�

“Soutěž� jsme� rozdělili� do� tří� kategorií.�
Oceníme�finančně�nejúspěšnější�sbírku�v�ro-
ce�2011,�nejlépe�prezentovanou� veřejnou�
sbírku�v�roce�2012�a�udělíme�cenu�veřejnos-
ti,”�vysvětluje�Aleš�Kozák,� ředitel� Institutu�
pro�památky�a�kulturu,�který�na�aktuálním�
projektu�spolupracuje�s�Ministerstvem�kul-
tury�a�Národním�památkovým�ústavem.�

Zatímco�o�vítězi�první�zmíněné�ceny�roz-
hodnou�statistiky�výše�vybraných�prostřed-
ků,� nad� sbírkami� přihlášeným� do� soutěže�
o�nejlepší�prezentaci�se�sejde�odborná�po-
rota� a� vítěze� ceny� veřejnosti� určí� výsledky�
hlasování�na�internetových�stránkách�sou-
těže�www.mamevybrano.cz.�

„O�cenu�veřejnosti�soutěží�téměř�sto�ve-
řejných�sbírek,�hlasovat�je�možné�od�20.�dub-
na�do�20.�května�2012�a�vítězové�získají�fi-
nanční�příspěvek�na�záchranu�konkrétní�pa-
mátky,”�doplňuje�Kozák.�

a k c e  v  r e g i o n e c h  2 2A

Kostel

Vápenka

Venkovská stavba

Výsledky� soutěže� MÁME� VYBRÁNO� vy-
hlásí�Institut�pro�památky�a�kulturu�29.�květ-
na.�Ve�stejný�den�pořádá�tato�nezisková�or-
ganizace�v�klášteře�dominikánů�v�Praze�ce-
lodenní�konferenci�o�financování�památek,�
jejímž�cílem�je�informovat�majitele�a�správce�
památek�o�dostupných�možnostech�finan-
cování�obnovy�památek�z�veřejných� i� sou-
kromých� zdrojů.� Na� konferenci� jsou� zváni�
majitelé�a�správci�památek�z�řad�soukromých�
osob,�zástupců�obcí,�státních�institucí,�církví�
a�dalších,�kteří�chtějí�načerpat�inspiraci�v�ob-
lasti�financí�a�sdílet�své�zkušenosti�s�ostat-
ními.� Informace�o� registraci� na� konferenci�
najdou�zájemci�a�zájemkyně�rovněž�na�ad-
rese�www.mamevybrano.cz.

�Kontakty:
ředitel Institutu pro památky a kulturu, 

o.p.s.: Ing. Aleš Kozák –
ales.kozak@instituteu.cz, tel. 732 533 033

www.mamevybrano.cz
www.instituteu.cz

http://www.mamevybrano.cz
http://www.mamevybrano.cz
http://www.instituteu.cz
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Moravské kraje vydají 
společně průvodce 
po církevních památkách

Propagační�materiál,�který�bude�prezen-
tovat� významné� církevní� památky,� poutní�
místa�a�poutní�cesty�na�Moravě,�vydají�spo-
lečně�čtyři�moravské�kraje.�V�rámci�projek-
tu�„Duchovní�dědictví�Moravy�a�Slezska“�se�
kraje�Olomoucký,�Moravskoslezský,�Zlínský�
a�Jihomoravský�budou�na�nákladech�podí-
let� každý� částkou� 300� tisíc� korun.� Novou�
tiskovinu�představí�veřejnosti�v�lednu�2013�
na�veletrhu�Regiontour�v�Brně.

Materiál� reaguje� na� významnou� událost,�
která�bude�jedním�z�hlavních�témat�příštího�ro-
ku�–�1150.�výročí�příchodu�slovanských�věro-
zvěstů�na�Moravu.�Bude�obsahovat�návrhy�vý-
letů�–�výřezy�map�s�vyznačením� jednotlivých�
církevních� a� poutních� míst� či� poutních� cest,�
aby�byl�praktickou�pomůckou�při�plánování�je-
jich�návštěv.�Představením�církevních�památek�
osloví�domácího�i�zahraničního�návštěvníka.

„Připravovaná�tiskovina�tím,�že�nabídne�
konkrétní�možnosti�atraktivního�trávení�vol-
ného�času,�bude�motivovat�k�návštěvě�a�vět-
šímu� využití� potenciálu� cestovního� ruchu�
daného� území� a� podpoří� celkovou� image�
Moravy�a�Slezska.�Tištěný�materiál�bude�pře-
veden�i�do�podoby�mobilního�průvodce,�aby�
si� jej�mohli� zájemci�například� stáhnout�do�
svých�mobilních�telefonů,“�řekl�hejtman�Mar-
tin�Tesařík.

Vydání�tiskoviny�je�součástí�užší�smluvní�
spolupráce� moravských� krajů� v� cestovním�
ruchu,�která�funguje�od�roku�2005.�V�loň-
ském�roce�umožnila�vydání�brožury�„Morava�
a�Slezsko�–�výlety�na�běžkách“.

zdroj: ivo Heger, KÚOK

Značku „hANá regionální 
produkt®“ má 11 nových 
výrobců. Už jich je 39

Značkou� HANÁ� regio-
nální� produkt®� může� své�
výrobky�na�následující�dva�
roky� označit� jedenáct� no-
vých� výrobců� z� Olomouc-
ka,�Prostějovska,�Přerovska�a�Kroměřížska.�
Rozhodla�tak�certifikační�komise�26.�dubna�
v�Července,�které�se�poprvé�účastnila�i�Stát-
ní� zemědělská� a� potravinářská� inspekce.�
Mezi�certifikovanými�produkty�převážily�po-
traviny�a�spolu�s�řemeslnými�výrobky�rozšíří�
počet�udělených�certifikátů�na�třicet�devět.
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Slavnostní setkání krajů  

je velkolepou veřejnou vernisáží putovní výstavy Má vlast 2012. 

Kdy? V sobotu 12. května 2012 v 10.00 hod. 

Kde? V Praze na Vyšehradě, na Královské a knížecí akropoli 

Proč?  Výstava představuje příkladné proměny zanedbaných míst v místa příjemná pro život. 
Jejím smyslem je napomáhat zvelebení opomíjených míst naší země a posílit tak národní 
sebevědomí a mezinárodní prestiž. Je poděkováním pro ty, kteří proměny provedli a inspirací 
pro ostatní. Zároveň je cestovatelskou pozvánkou do přívětivých míst.  

Kdo? Výstavy se účastní všechny kraje. Aktivní jsou zejména ty, jejichž představitelé pochopili 
dalekosáhlý význam akce, uvědomují si se vší úctou důležitost práce týmů svých městských 
a obecních úřadů, místních lidí a neziskových organizací a dokáží tuto práci ocenit.   Kraje se 
přihlašují většinou prostřednictvím svých Odborů regionálního rozvoje. Vybírají nejzdařilejší 
proměny ve spolupráci s obcemi, městy, MAS, občanskými sdruženími atd. 

Slavnostní setkání krajů probíhá tradičně pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, MMR 
a MŽP a Asociace krajů. Partnerem je vždy jeden kraj. V roce 2009 to byl kraj Jihočeský, 2010 Hlavní 
město Praha, 2011 kraj Jihomoravský. Pořádá je Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., spolu 
s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Spolupracují Spolek pro obnovu venkova ČR, Folklorní 
sdružení ČR, Národní síť místních akčních skupin ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 
Svaz knihovníků ČR, Zemské muzeum Brno, Muzeum hl. města Prahy a další organizace a instituce. 

Jak? Vernisáž výstavy – slavnostní setkání krajů - bude tradičně zahájeno Smetanovou 
symfonickou básní Vyšehrad. Následuje pestrý kulturní program s folklorními vystoupeními a 
dalšími kulturními specialitami. Jednotlivé kraje představují své výstavní expozice, 
představování je spojené s ochutnávkou krajových specialit. V poledne  za zvuku 
vyšehradských zvonů proběhne předání atributu akce – kamenného srdce Mé vlasti – 
partnerskému kraji nového ročníku. Srdce bylo nalezeno při propojování Vyšehradu a Vltavy 
závlahovým vodovodem. Výstava setrvá ne Vyšehradě 1 měsíc a poté se vydá na pouť po 
České zemi a také za její hranice. 

Speciální nabídka? V den slavnostního setkání jsou všechny výstavní expozice Národní 
kulturní památky Vyšehrad a Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě přístupné volně
nebo za symbolické vstupné 1 Kč. Probíhají komentované prohlídky Vyšehradu a Slavína, 
hrobky významných osobností české vědy a kultury.  

Karel Drhovský, Anna Pavlíková,   Pavel Bureš, Jana Pastyříková, Alena Dostálová, Drahomíra Kolmanová  

ASOCIACE  ENTENTE  FLORALE CZ     
SOUZNĚNÍ, o.s                                            
Budova ředitelství NKP Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, 128 00  Praha 2,  
tel. 241 410 348, mobil  777 581 983             
EntenteFlorale@email.cz, www.aefcz.org  

Mezi�certifikovanými�výrobci�nově�najde-
me� Pekárnu� Medlov� s� Medlovským� kobli-
hem,�Základní�školu�Šumvald�s�Šumvalským�
koláčkem,�SANAL,�spol.�s.�r.�o.,�se�smažený-
mi� bramborovými� lupínky� a� Plumlovským�
chlebem,�Hospodářské�družstvo�Určice,�kte-
ré�produkuje�jablka,�Hospodářství�ve�dvoře�se�
sýry�ze�Střemeníčka�z�kozího,�ovčího�a�krav-
ského�mléka�a�Agrodružstvo�Roštění� s�pe-

kařskými� a� cukrářskými� výrobky�a� syrovým�
kravským�mlékem.�Leoš�Lechota�z�Bělkovic-
-Lašťan�a�Ludvík�Zapletal�z�Oseka�nad�Beč-
vou�budou�moci�regionální�značku�používat�
pro�svůj�med,�Libor�Frantík�z�Troubelic�pro�
ručně�kované�kovářské�výrobky,�Josef�Dušek�
z�Dlouhé�Loučky�pro�slámové�brikety�a�Mar-
ta�Vaníčková�z�Olomouce�pro�ručně�vyrábě-
ná�přírodní�mýdla.

Tento�rok�posílí�propagaci�značky�HANÁ�
také�projekt� spolupráce�mezi� čtyřmi�MAS�
„Nová� energie� pro� regionální� značku“.�
Slavnostní�předání�certifikátů�se�uskuteční�
19.�května�2012�při�příležitosti�zahájení�lá-
zeňské� sezóny� v� lázních� Skalka.� Součástí�
programu�bude�také�jarmark�výrobků.�
Více informací o regionální značce najdete 

na www.regionalni-znacky.cz/hana.
Kontakt: Vendula Pírkova, koordinátorka 

značky HANÁ; moravska-cesta@centrum.cz

http://www.regionalni-znacky.cz/hana
mailto:moravska-cesta@centrum.cz
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V 15. kole PRV je 1236 
žádostí za 2,4 miliardy

Do�zimního�15.�kola�Programu�rozvoje�
venkova,� které�mělo�uzávěrku�27.�března�
2012,� předložilo� 1236� žadatelů� projekty�
z�2,4�miliardy�korun.�Platební�agentura�SZIF�
zveřejnila�zaregistrované�žádosti�na�začátku�
měsíce� dubna.� Například� na� pozemkové�
úpravy�žádá�117�subjektů�960�milionů�ko-
run�a�do�opatření�III.2.2.�Ochrana�a�rozvoj�
kulturního� dědictví� venkova� se� přihlásilo�
256� projektů� ve� výši� 585� milionů� korun.�
Přehled�počtu�žádostí�a�požadované�dota-
ce�uvádí�tabulka.� TSu

Upozornění pro žadatele
z PRV – zadávání veřejných 
zakázek

V� souvislosti� s�účinností�novely� zákona�
o�veřejných�zakázkách�od�1.�dubna�2012�
Ministerstvo�zemědělství�–�Řídící�orgán�PRV�
a�SZIF�upozorňují�na�to,�že�na�základě�zá-
kona�č.�55/2012�Sb.�došlo�ke�snížení�finanč-
ních�limitů�pro�veřejné�zakázky�a�dalším�změ-
nám�při�zadávaní�veřejných�zakázek.

Zejména�upozorňujeme�na�zásadní�změ-
nu�ve�vymezení�dotovaného zadavatele,�
kterým�je�nově�každý�subjekt�zadávající�veřej-
nou�zakázku�nejen�na�stavební�práce,�ale�i�na�

dodávky�a�služby,�hrazenou�z�více�než�50�%�
z�peněžních�prostředků�z�veřejných�zdrojů.

Doporučení�Ministerstva�pro�místní�roz-
voj�k�dalšímu�postupu�je�uvedeno�na�adrese:

http://www.portal-vz.cz/Aktuality/Do-
poruceni-MMR-o-postupu-u-zakazek-v-
-souvislosti-s

Žadatelé,�kteří�mají�zaregistrované�projek-
ty�z�Programu�rozvoje�venkova,�si�mohou�
vyzvednout�po�23.�4.�2012�na�příslušném�RO�
SZIF�aktuální�publikaci:�„Úplné�znění�zákona�
o�veřejných�zakázkách�s�komentářem�k�no-
vele“,�ve�které�jsou�vyznačeny�všechny�změ-
ny�platné�od�1.�4.�2012.�Publikace�byla�zajiš-
těna�z�prostředků�Technické�pomoci�PRV.

Zdroj: http://www.szif.cz/irj/portal/
anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_

anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%-
2F00%2F1334664928731.pdf

lhůta pro příjem žádostí 
o přímé platby a další 
dotace za 30 miliard 
skončí 15. května

Již�od�16.�dubna�přijímá�Státní�zeměděl-
ský�a� intervenční�fond�(SZIF)� jednotné�žá-
dosti� o� dotace� na� přímé� platby� a� plošná�
opatření�v�rámci�Programu�rozvoje�venko-
va�(PRV).�Kromě�klasického�papírového�po-
dání�mohou�zemědělci�žádost�podat�také�
elektronicky.� Z� pohledu� žadatelů� je� letos�
nově�připraveno�elektronické�podání�přes�
Portál�farmáře,�které�je�jednodušší�a�uživa-
telsky�komfortnější�než�elektronické�podá-
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V Praze dne 4. dubna 2012

Odbor projektových 
opatření RV

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 620
fax: 222 871 765
e-mail: info@szif.cz

   Zpracoval: Ing. Viktor Simon, MBA   kontakt: Viktor Simon, tel.: 222 871 530, e-mail: simon@szif.cz

ZPRAVODAJSTVÍ Z PRV

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 15. kola příjmu žádostí v rámci 
projektových opatření Programu rozvoje venkova (21. 3. – 27. 3. 2012) podle 
jednotlivých opatření 

Označení 
opatření 
(záměru)

Název opatření (záměru)
Počet 

podaných 
žádostí

Dotace

I.1.1.2.
Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. 
inovací) v zemědělství

27 410 355 919 Kč

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 27 410 355 919 Kč

I.1.4.a
Zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce pro 
vytvoření návrhu pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.

4 3 467 440 Kč

I.1.4.b
Vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu 
pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb.

3 2 237 600 Kč

I.1.4.c Vyměřování pozemků podle § 21a) zákona č. 229/1991 Sb. 2 2 024 700 Kč

I.1.4.d
Realizace plánů společných zařízení pozemkových úprav dle zákona č. 
139/2002 Sb.

108 952 203 845 Kč

I.1.4. Pozemkové úpravy 117 959 933 585 Kč

I.3.1.a Informační akce 48 27 215 588 Kč

I.3.1.b Odborné vzdělávání 185 120 504 317 Kč

I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost 233 147 719 905 Kč

III.2.2.b Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova 256 585 489 649 Kč

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 256 585 489 649 Kč

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 562 213 002 089 Kč

IV.2.1.a Národní spolupráce 31 68 290 729 Kč

IV.2.1.b Mezinárodní spolupráce 10 17 101 159 Kč

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 41 85 391 888 Kč

Celkem 1 236 2 401 893 035 Kč

Pozn.: Žádosti v rámci opatření I.3.1 byly registrovány v termínu 22.2. - 28.2. 2012

Ing. Viktor Simon, MBA
vedoucí Oddělení obecné metodiky

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2F00%2F1334664928731.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2F00%2F1334664928731.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2F00%2F1334664928731.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2F00%2F1334664928731.pdf
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ní�pomocí�datové�schránky�nebo�prostřed-
nictvím�elektronické�podatelny�SZIF,�které�
bylo�užívané�již�v�minulých�letech.

Lhůta� pro� podání� jednotných� žádostí�
skončí�15.�května.�Předpokládaný�objem�fi-
nančních�prostředků�vyplacených�na�opat-
ření�v�rámci�Jednotné�žádosti�v�roce�2012�
je�29,5�mld.�Kč.

Ministr�zemědělství�Petr�Bendl�uvedl,�že�je�
elektronická�komunikace�ze�strany�farmářů�
stále�žádanější�a�resort�se�snaží�na�tuto�po-
ptávku�reagovat.�„V�rámci�snižování�admini-
strativní�zátěže,�na�kterém�Ministerstvo�dlou-
hodobě� spolupracuje� i� s� Antibyrokratickou�
komisí,�se�snažíme�v�maximální�míře�reduko-
vat�složitost�a�rozsah�povinností,�které�země-
dělcům�ukládáme.�Bez�žádostí�to�nepůjde�ni-
kdy,�ale�kdo�má�dobrý�vztah�k�počítačům,�ten�
elektronickou�komunikaci�bezpochyby�oce-
ní.�Internetoví�žadatelé�budou�mít�třeba�pří-
ležitost�kdykoli�sledovat�aktuální�stav�vyřizo-
vání�žádostí,�které�podali.�Samozřejmě�i�na-
dále� můžou� lidé� žádosti� osobně� donést,�
nebo�poslat�poštou�na�příslušnou�Agenturu�
pro�zemědělství�a�venkov,“�řekl�ministr.

Dotace�dostanou�farmáři
v�rámci�těchto�opatření:
Jednotná�platba�na�zemědělskou�půdu�(SAPS)
Platby�podle�článku�68�(tzv.�zvláštní�podpo-
ra�na�citlivé�sektory)
Platba�v�rámci�méně�příznivých�oblastí�(LFA)
Platba�v�rámci�oblastí�NATURA�2000�na�ze-
mědělské�půdě
Platby�v�rámci�Agroenvironmentálního�opat-
ření�(AEO)
Oddělená�platba�za�cukr
Oddělená�platba�za�rajčata

Zmíněná�zvláštní�podpora�na�citlivé�sek-
tory�se�v�letošním�roce�podstatně�rozšiřuje.�
„V�letech�2010�a�2011�mohli�tyto�dotace�
získat�pouze�zemědělci,�kteří�chovají�krávy�
na�mléko.�Od�letoška�o�ně�mohou�požádat�

Oddělená platba za rajčata (STP) – 
Platba se vyplácí na tuny rajčat podle smluv 
2006/2007. Žadatel nemusí rajčata pěsto-
vat v současnosti. Podmínkou je přiznání 
SAPS v současném roce.

AEO – Podmínkou platby na agroenviron-
mentální opatření je, aby byl žadatel zapoje-
ný do pětiletých závazků do titulů Ekologické 
zemědělství, Integrovaná produkce, Ošetřo-
vání travních porostů, Zatravňování orné pů-
dy, Pěstování meziplodin a Biopásy. Většina 
těchto opatření dobíhá, letos je možné vstou-
pit jen do opatření Zatravňování orné půdy.

Zvláštní podpora na citlivé sektory:
Zvláštní podpora na krávy chované v sys-

tému s tržní produkcí mléka se poskytuje 
chovatelům zvířat, která jsou na hospodář-
ství evidovaná k 31. březnu daného roku.

Nově může získat žadatel zvláštní podpo-
ru na telata masného typu, pokud na hospo-
dářství registrovaném v ústřední evidenci vy-
káže narození telete od 1. dubna loňského 
roku do letošního 31. března.

Letos poprvé se vyplácí zvláštní podpora 
na bahnice, nebo kozy pasené na travních 
porostech evidovaných v LPIS nejméně od 15. 
května do 11. září příslušného roku a na hos-
podářství registrovaném v ústřední evidenci.

Podporu se může nově ucházet i žadatel, 
který pěstuje brambory pro výrobu škrobu. 
Pozemek musí být v evidenci LPIS minimálně 
od podání žádosti do 31. října daného roku.

Nově bude poskytována platba na po-
zemky s kulturou chmelnice, na nichž je 
pěstována aromatická odrůda chmele. Ty-
to pozemky musí být evidovány na žadate-
le v LPIS minimálně od data podání žádos-
ti do 31. prosince daného roku.

TOP-UP – Národní doplňkové platby (TOP-
-UP) letos nejsou součástí Jednotné žádosti. 
Pokud se do konce roku podaří získat na ně 
prostředky, uskuteční se samostatné kolo po-
dávání žádostí.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/
tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_lhuta-

-pro-prijem-zadosti-o-prime-platby.html

Začínající zemědělci 
mohou požádat 
o podporu už v červnu

Ministerstvo�zemědělství�se�rozhodlo�pře-
sunout�příjem�16.�kola�žádostí�o�dotaci�na�
zahájení�činnosti�mladých�zemědělců�z�pod-
zimu�už�na�léto�letošního�roku.�Vyhovělo�tak�
doporučením� nevládních� organizací,� které�
zastupují�zájmy�začínajících�farmářů.�Příjem�
žádostí�se�uskuteční�v�červnu�2012.

„Mladý�člověk,�který�začíná�podnikat�v�ze-
mědělské�oblasti,�může�získat�dotaci�zhruba�
jeden�milion�korun.�Celkem�můžeme�mezi�le-
tošní� žadatele� rozdělit�150�milionů�korun,“�
řekl�ministr�zemědělství�Petr�Bendl.

Peníze�může�začínající�zemědělec�ve�vě-
ku�do�40�let�použít�na�uskutečnění�svého�
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i�ti,�kteří�pěstují�chmel�a�brambory�na�výro-
bu�škrobu,�ale�také�chovatelé�telat�masné-
ho� typu�a�ovcí�nebo�koz�pasoucích� se�na�
travních�porostech.�Celková�výše�této�pod-
pory�může�letos�dosáhnout�až�800�milionů�
korun,“�uvedl�ministr�Petr�Bendl.

Počet� žádostí� podaných� zemědělci� se�
v�uplynulých�letech�zvyšuje.�V�roce�2008�
jich�bylo�podáno�23�500,�rok�poté�necelých�
25�000,�v�roce�2010�přes�26�000�a�loni�ne-
celých�27�000.� zdroj: mze

PODMíNKy PODáNí žáDOSTi
O JEDNOTliVé TyPy PlATEB

SAPS – O Jednotnou platbu na plochu 
(SAPS) zemědělsky obhospodařované půdy 
může požádat fyzická i právnická osoba. Po-
zemky musí být evidovány na žadatele v evi-
denci využití zemědělské půdy podle uživa-
telských vztahů (tzv. LPIS) minimálně od po-
dání žádosti do 31. srpna současného roku.

lFA – Méně příznivé oblasti (LFA) podpo-
ruje dotacemi Program rozvoje venkova. Pe-
níze jsou určené na pozemky s travním po-
rostem, které leží v LFA. Pozemky musí být 
evidovány na žadatele v LPIS minimálně od 
podání žádosti do 30. září daného roku.

NATURA 2000 na zemědělské půdě – 
Příspěvek je určený pro pozemky s travním 
porostem v oblastech, kde žije ptactvo, ve 
významných přírodních lokalitách a záro-
veň na územích 1. zóny národních parků 
nebo 1. zóny chráněných krajinných oblas-
tí. Pozemky musí být evidovány v LPIS mini-
málně od podání žádosti do 30. září.

Oddělená platba za cukr (SSP) – Plat-
ba se vyplácí na tuny cukrovky podle smluv 
z hospodářského roku 2005/2006. Žadatel 
nemusí řepu cukrovku pěstovat v současné 
době, protože jde o platbu historickou. 
Podmínkou pro úspěšného žadatele je při-
znání platby SAPS v daném roce.

Jednotná žádost 2012 

• Předpokládaný počet Jednotných žádostí v roce 2012  
je 27 500. 

• Předpokládaný objem prostředků vyplacených na 
opatření v rámci Jednotné žádosti 2012 je 29,5 mld. Kč. 

Počet Jednotných žádostí se od roku 2004 stále zvyšuje 
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2008 
2009 

2010 
2011 

23 538 24 770 26 124 26 866 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_lhuta-pro-prijem-zadosti-o-prime-platby.html
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podnikatelského�plánu,�například�na�výstav-
bu�i�rekonstrukci�zemědělských�staveb,�ne-
bo�pořízení�zemědělských�strojů.

Přesný�termín,�kdy�bude�možné�podat�žá-
dost�o�dotaci�na�zahájení�činnosti�mladých�
zemědělců,� zveřejní� Ministerstvo� zeměděl-
ství� minimálně� čtyři� týdny� před� zahájením�
příjmu�žádostí�na�svých�internetových�strán-
kách�www.eagri.cz�v�sekci�Dotace,�podsek-
ce�Program�rozvoje�venkova.

Ministerstvo�zemědělství�v�rámci�opatření�
„Zahájení�činnosti�mladých�zemědělců“�do-
sud�rozdělilo�celkem�1,4�miliardy�korun�mezi�
téměř�1�300�žadatelů.�Podporu�vyplácí�MZe�
prostřednictvím�Státního�zemědělského�inter-
venčního�fondu.�Peníze�na�dotace�pocházejí�
ze�75�%�ze�zdrojů�Evropské�unie�a�z�25�%�
z�českého�státního�rozpočtu.� zdroj: mze

MMR ČR otevřelo nové 
podpory při odstraňování 
bariér v budovách
pro rok 2012

Na�základě�rozhodnutí�ministra�pro�míst-
ní� rozvoj� Kamila� Jankovského� byla� 20.� 4.�
2012�v�rámci�programu�Bezbariérové�obce�
otevřena�druhá�výzva�příjmu�žádostí�o�dota-
ce�na�rok�2012�z�podprogramu�Odstraňová-
ní�bariér�v�budovách�domů�s�pečovatelskou�
službou�a�budovách�obecních�a�městských�
úřadů�a�současně�byla�otevřena�výzva�pro�
příjem�žádostí�o�dotaci�na�rok�2012�v�rámci�
podprogramu�Euroklíč.

Cílem�podprogramu�Odstraňování ba-
riér v budovách domů s pečovatelskou 
službou a budovách obecních a měst-
ských úřadů� je�zajistit�státní�podporu� in-
vestičních� záměrů� při� odstraňování� bariér�
ve�výše�uvedených�budovách�náležících�do�
komplexních� řetězců� bezbariérových� tras�
obcí�a�měst.�Dotace�je�poskytována�až�do�
výše�50�%�skutečně�vynaložených�nákladů�
na� akci.� Příjem žádostí bude ukončen 
31. 5. 2012.

Cílem� podprogramu� euroklíč� je� zajistit�
osobám�se�sníženou�schopností�pohybu�rych-
lou�dostupnost�veřejných�sociálních�a�technic-
kých�kompenzačních�zařízení�tím,�že�budou�
tato� zařízení� osazena� jednotným� eurozám-
kem� a� současně� bude� systémově� zajištěna�
distribuce� jednotných� euroklíčů.�Příjem žá-
dostí bude ukončen 15. 5. 2012.

Zdroj: http://www.mmr.cz/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2012/MMR-CR-otevrelo-

-nove-podpory-pri-odstranovani-bari

Základní školy mohou 
žádat o grant 
na přírodní učebny

Ministerstvo�životního�prostředí�vypsalo�
výzvu,�v�rámci�které�mohou�základní�školy�
žádat�o�grant�z�Revolvingového�fondu�na�
vytvoření�nebo�rozšíření�přírodních�učeben.�
Žáci� a� učitelé� tak� mají� možnost� proměnit�
venkovní� prostory� v� otevřené� školní� třídy,�
kde�si�budou�moci�teoretické�znalosti�z�ho-
din�přírodopisu�ověřovat�přímo�v�praxi.

Učitelé,�děti� i� jejich�rodiče�mohou�díky�
projektu� vytvořit� např.� školní� arboretum.�
Cílem�je,�aby�se�aktivně�podíleli�na�návrhu�
a�realizaci�nové�učebny,�která�bude�stát�mi-
mo�zdi�školní�budovy.�Využívat�by�se�měla�
v� hodinách� všech� vyučovaných� předmětů�
a�měla�by�být�dětem�přístupná�i�pro�mimo-
školní�aktivity.

Grant�z�Revolvingového�fondu,�který�se�
zaměřuje�na�financování�projektů�v�priorit-
ní�oblasti�I�–�Přírodní�školy,�pokryje�žadate-
lům�100�procent�uznatelných�nákladů.�Je-
ho�maximální�výše� je�70�000�Kč.�Celková�
alokovaná�částka�pro�9.�výzvu�je�25�mil.�Kč.

Další informace najdou zájemci na 
webových stránkách Ministerstva životní-

ho prostředí: http://www.mzp.cz/cz/
prirodni_skoly_projekty

http://www.mzp.cz/cz/news_120427_
prirodni_ucebny

Karlovarský kraj přispěje 
na obnovu venkova

Více�než�16�milionů�korun�rozdělí�letos�
Karlovarský�kraj�v�rámci�Programu�obnovy�
venkova.� Peníze� mohou� čerpat� obce� do�
dvou�tisíc�obyvatel�na�rozvoj�infrastruktu-
ry�a�činnost�manažerů�mikoregionů�a�hos-
podářských�komor.

Obce� nejčastěji� žádaly� o� příspěvek� na�
obnovu� či� údržbu� občanské� vybavenosti.�
„Přijali�jsme�55�žádostí�v�celkovém�objemu�
12,1� milionu� korun.� Mezi� žadatele� jsme�
rozdělili�zhruba�polovinu,“�uvedl�náměstek�
hejtmana�Petr�Navrátil.�Na�výstavbu�komu-
nikací�nebo�stezek�pro�pěší�a�cyklisty�kraj�
přijal� 42� žádostí� za� 13,1� milionu� korun.�
„V� tomto� případě� jsme� poskytli� částku�
zhruba� o� 60� procent� nižší.� Z� celkového�
počtu�118�podaných�žádostí�bylo�uspoko-
jeno�88,“�dodal�náměstek�Navrátil.

Dotaci�na�opravy�chodníků�ve�výši�210�ti-
síc�korun�letos�obdrží�Čichalov,�částku�pak�
získal� Chlum� Svaté� Maří� na� rekonstrukci�
veřejného�osvětlení�a�Krásný�Les�na�opravu�
střechy�hostince.�Hostinec�bude�opravovat�
také�Zádub-Závišín,�na�opravu�pravoslavné�
kaple�dostane�210�tisíc�korun�Milíkov.

Při�rozdělování�příspěvků�kraj�přihlíží�ne-
jen�k�velikosti�obce,�ale�i�k�její�účasti�v�sou-
těži�Vesnice�roku.�Jestli�se�obci�opravdu�po-
daří�projekt�uskutečnit,�záleží�na�tom,�zda�
sežene�zbytek�peněz�do�celkových�nákladů.�
„Částka,�kterou�letos�Karlovarský�kraj�po-
skytne�na�obnovu�venkova,�ale�nemusí�být�
konečná.�Pokud�se�najdou�v�rozpočtu�kraje�
během�roku�další�peníze,�mohou�být�na�ně-
které�projekty�dodatečně�přiděleny,“�uza-
vřel�Petr�Navrátil.

Zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/
hl/120423_venkov.htm

Další krok pro zachování 
peněz z fondů EU splněn

Na�jednání�Vlády�ČR�představil�ministr�pro�
místní� rozvoj�Kamil� Jankovský�detailně� roz-
pracovaný� „Akční� plán� ke� zlepšení� řídícího�
a�kontrolního�systému�pro�strukturální�fondy�
v�ČR“.�Dalším�krokem�je�projednání�tohoto�
detailního�harmonogramu�aktivit�v�Bruselu.�
MMR�ČR�jako�Národní�orgán�koordinace�na-
stavilo�posloupnost�a�načasování�plnění�do�
konce�května�tak,�aby�zůstal�prostor�pro�de-
batu�a�pomyslný�souhlas�od�Evropské�komi-
se.�„Cílem�veškerých�našich�snah�je�opětov-
né�povolení�pomyslných�kohoutků�a�přítok�
peněz�z�fondů�EU�zpět�do�České�republiky,“�
říká� ministr� Kamil� Jankovský.� „Upravujeme�
za� pochodu� systém,� nastavený� na� začátku�
tohoto�čerpacího�období,“�dodává�ministr.

Detailní�„Akční�plán“�navazuje�na�před-
stavení�plánu,�který�vznikl�na�základě�práce�
českých�vyjednavačů�a�který�byl�představen�
Vládě�ČR�na�konci�března.�Tento�plán�vzni-
kl� jako� součást� varovného�dopisu�Evrop-
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ské�komise,�který�byl�české�vládě�doručen�
v�druhé�polovině�března�tohoto�roku�a�shr-
nuje�hlavní�problémy,�které�Evropská�komi-
se�vytýká�(nedostatečná�nezávislost�Pověře-
ných�auditních�subjektů,�nedostatečný�do-
hled� Auditního� orgánu� nad� Pověřenými�
auditními�subjekty,�systém�řešení�nesrovna-
lostí�–�zapojení� finančních�úřadů�atd.,�vý-
kon�řídící�kontroly�–�především�kontroly�za-
dávacích� řízení� ze� strany� řídících� orgánů,�
personální�politika�a�outsourcing�služeb).

Ministerstvo financí 
požaduje změny smluv 
o poskytnutí dotace 
z ROP Střední Morava

Přibližně�dvaceti�smluv�o�poskytnutí�do-
tace�z�Regionálního�operačního�programu�
Střední�Morava� se� týká�doporučení�Minis-
terstva�financí�ČR,�aby�byly�upraveny�smlou-
vy�o�poskytování�dotace�o�část,�která�bude�
řešit�odvody�za�porušování�zákona.

Ministerstvo�financí�ČR�tímto�krokem�re-
aguje�na�výtky�Evropské�komise�vůči�promí-
jení�odvodů�v�případě�porušování�zákona.�
Evropská�komise�požaduje,�aby�v�těchto�pří-
padech� bylo� promíjení� odvodů� významně�
omezeno.�„Provedli� jsme�vyhodnocení�do-
pisu,�který�Regionální�rada�Střední�Morava�
obdržela�od�Ministerstva�financí�ČR�a�Výbor�
Regionální�rady�24.�dubna�následně�rozho-
dl�o�pozastavení�podpisování�smluv�do�do-
by,�než�ministerstvo�financí�vydá�aktualizaci�
příslušných�metodik,�které�jsou�pro�nás�zá-
vazné.�Na�základě�nich�provedeme�úpravu�
smluv�o�poskytnutí�dotace,“�řekl�ředitel�Úřa-
du�Regionální�rady�Ivan�Matulík.

Evropská�komise�dopisem�ze�dne�14.�břez-
na�zmrazila�Česku�minimálně�na�několik�mě-
síců�proplácení�peněz�z�evropských�fondů.�
Podle� Ministerstva� financí� ČR� je� důvodem�
především�netransparentní�nakládání�s�dota-
cemi�Evropské�unie�a� špatná�kontrola.�Pří-
jemci�dotace�z�ROP�Střední�Morava�by�však�
celorepublikové�zmrazení�evropských�peněz�
neměli� při� proplácení� plánovaných� žádostí�
o�platbu�pocítit.�Výhrady,�které�EK�dlouhodo-
bě�uplatňuje�vůči�ČR,�se�týkají�zejména�na-
stavení� systému� auditů,� kontrol� a� průběhu�
veřejných�zakázek,�anebo�přílišné�benevolen-
ci�při�promíjení�odvodů.�ROP�Střední�Morava�
nepatří�mezi�ty,�vůči�kterým�Evropská�komise�
uplatňuje�výhrady.

Podle�aktuálního�kurzu�koruny�vůči�euru�
má�do�konce�programovacího�období�ROP�
Střední�Morava�k�dispozici�17,5�miliard�ko-
run.�Z�toho�již�byly�schváleny�projekty�za�14,5�
miliard.�Z�celkového�počtu�schválených�720�
projektů�jich�je�500�již�hotových�a�slouží�svým�
uživatelům�v�Olomouckém�i�Zlínském�kraji.

Zdroj: http://www.rr-strednimorava.cz/
verejnost-a-media/ministerstvo-financi-po-

zaduje-zmeny-ve-smlouvach-o?lan-
g=1&ref=m&source=email

Měsíční monitorovací 
zpráva o čerpání SF/ FS

Ministerstvo�pro�místní�rozvoj�vydalo�Mě-
síční�monitorovací�zprávu�o�průběhu�čerpá-
ní�strukturálních�fondů,�Fondu�soudržnosti�
a�národních�zdrojů�v�programovém�období�
2007–2013� (dále�MMZ),� která�představuje�
hlavní�výstup�finančního�monitoringu�průbě-
hu�realizace�operačních�programů�ČR�v�pro-
gramovém�období�2007–2013.

Od� počátku� programového� období� k� 4.�
dubnu�2012�bylo�v�rámci�politiky�hospodář-
ské�a�sociální�soudržnosti�EU�realizované�na�
území�České�republiky�podáno�78�370�žádos-
tí�o�podporu�v�celkové�hodnotě�1�216,6�mld.�
Kč.�To�představuje�156,8�%�celkové�alokace�
NSRR�na�programové�období�2007–2013.�Ří-
dicí�orgány�a�zprostředkující�subjekty�OP�do-
posud� vydaly� 34� 945� Rozhodnutí� /� Smluv�
o�poskytnutí�dotace�v�celkové�výši�577,0�mld.�
Kč,� což� činí�74,4�%�celkové�alokace�NSRR.�
Proplacené�prostředky�na�účty�příjemců�dosa-
hují�327,0�mld.�Kč,�tedy�42,1�%�celkové�alo-
kace�NSRR.�Certifikované�výdaje�předložené�
EK�činí�138,1�mld.�Kč,�což�je�17,8�%�celkové�
alokace�NSRR�na�programové�období�2007–
2013.

zdroj: mmr
http://www.mmr.cz/Pro-media/

Tiskove-zpravy/2012/Mesicni-monitorova-
ci-zprava-o-prubehu-cerpani-SF--

Budoucnost regionálních 
operačních programů.
Pohled z Vysočiny

Za�účasti�přibližně�čtyř�desítek�starostů�
měst�a�obcí�Kraje�Vysočina�se�19.�dubna�v�Jih-
lavě�konalo� setkání� s�předsedou�Regionální�
rady�Jihovýchod�a�hejtmanem�Kraje�Vysočina�
Jiřím�Běhounkem�a�vedením�Úřadu�regionál-
ní�rady�Jihovýchod.�Hlavním�tématem�disku-
se�byla�budoucnost�regionálních�operačních�
programů�v�letech�2014–2020.�Vláda�hodlá�
sloučit�sedm�nyní�efektivně�fungujících�a�čer-

pajících� ROPů� do� společného� regionálního�
operačního�programu�řízeného�na�centrální�
úrovni.

„Nyní�je�pravý�čas�pro�řešení�architek-
tury� čerpání�evropských�dotací�na�období�
2014–2020.�Kraje�i�samotné�ROP�jsou�při-
praveny�být� součástí� nezbytného�dialogu,�
který�musí�novému�nastavení�předcházet.�
Bohaté� zkušenosti� uvnitř� úřadů� regionál-
ních�rad,�jakož�i�široká�škála�odborníků�dá-
vají�ROP�silný�základ�pro�vytváření�kompro-
misních�modelů�nové�nastavení,“�konstato-
val�hejtman�Kraje�Vysočina�Jiří�Běhounek.

ROPy�efektivně�spravují�peníze�z�EU� již�
šestým�rokem.�Za�tu�dobu�dokázaly,�že�na�
rozdíl�od�operačních�programů�řízených�na�
centrální� úrovni� umějí� čerpat� lépe.� Navíc�
jsou�velmi�dobře�zacíleny�na�lokální�potře-
by�jednotlivých�regionů.

�
Nejvýznamnější argumenty proč zacho-

vat regionální operační programy a neslu-
čovat je do jednoho centrálního programu:
•� Regionální� model� je� osvědčený� model�
v� celé� Evropě� Země� vyspělé� EU� 15� jedno-
značně� preferují� model� ROP,� výjimkou� je�
Řecko.�V�EU�existuje�v�tomto�programovém�
období�celkem�171�regionálních�operačních�
programů,�13�multiregionálních�a�60�národ-
ních�programů.�
•� Každý� kraj� má� jiné� problémy.� Nechme�
kraje�rozhodovat�samy�za�sebe,�kde�nejvíce�
potřebují�pomoc�s�rozvojem�regionu.�
•� ROP�zvládají�čerpat�peníze�lépe�než�cen-
trální�operační�programy.�Z�prvních�deseti�
nejvíce�úspěšných�programů�je�sedm�ROP,�
dva�pražské�(regionální)�programy�a�pouze�
jeden�sektorový�OP.�
•� ROP�administrují�žádosti�o�dotace�4krát�
až�9krát�rychleji�než�centrální�operační�pro-
gramy.�V�regionálních�centrech�příjemci�mo-
hou� v� jednom� místě� konzultovat� projekty,�
podat� projektovou� žádost,� řešit� konkrétní�
problémy�svého�projektu�a�podávat�všechny�
administrativní� náležitosti.� Regionální� od-
borníci�umí�poradit�a�pomoci� s�projektem�
velmi�rychle�a�efektivně,�rozumí�problémům�
a�potřebám�regionu.�
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•� Kraje�mají� jasnou�vizi�a�strategii,� jak�se�
připravit�na�příští�dotační�období.�Konečně�
je�zde�možnost�připravit�čerpání�evropských�
fondů�koncepčně.�Řídící�výbor�regionů�(zá-
stupci� ROP� a� krajů)� připravuje� společnou�
metodiku�přípravy�strategie�regionů�podle�
evropského�modelu�konkurenceschopnos-
ti.� Strategie� budou� připraveny� souběžně�
podle� sofistikovaného�modelu� se� zaměře-
ním�na�konkurenceschopný�region�a�měři-
telné�cíle�a�přitom�budou�odrážet�rozdílné�
potřeby�regionů.

zdroj: Kraj Vysočina
E-mail:�tisk@kr-vysocina.cz

Ministr zemědělství: 
Podporujeme
co nejjednodušší 
nastavení přímých plateb

Vyjednávání�o�budoucí�podobě�Společ-
né�zemědělské�politiky�(SZP)�Evropské�unie�
po�roce�2013�vzešlé�z�činnosti�Gremia�pro�
koncepční�otázky�bylo�tématem�dubnové-
ho�kulatého�stolu�na�ministerstvu�zeměděl-
ství.�Klíčovým�bodem�byla�aktualizace�pozi-
ce�ČR�s�ohledem�na�průběh�vyjednávání�o�
přechodu�na�platební�nároky,�ozelenění,�za-
stropování�plateb�a�aktivního�zemědělce.

Ministr�Petr�Bendl�vyjádřil�maximální�zá-
jem�konzultovat�zásadní�evropské�otázky�se�
zástupci�nevládních�organizací�právě�u�ku-
latých�stolů.�„Představili�jsme�pracovní�ná-
vrh�aktualizované�pozice�k�budoucí�podobě�
SZP,�kterou�bychom�rádi�předložili�koncem�
dubna�Výboru�pro�Evropskou�unii,“�řekl�mi-
nistr�Bendl.

Návrh�reformy�SZP�poprvé�zavádí�do�její-
ho� prvního� pilíře� vícesložkovou� strukturu�
přímých�plateb.�Systém�jednotné�platby�na�

plochu�(SAPS)�i�Systém�jednotné�platby�na�
farmu�(SPS),�které�mají�být�ukončeny�v�roce�
2013,�nahradí�vícesložkový�systém�založený�
na�platebních�nárocích.�Ty�obdrží�pouze�ak-
tivní� zemědělci.� Systém�má�obsahovat� ze-
jména�základní�platbu,�třicetiprocentní�slož-
ku�ozelenění�a�platbu�pro�mladé�farmáře.

„Shodli�jsme�se�s�nevládními�organizace-
mi,�že�nový�systém�výplaty�přímých�plateb�
založený� na� platebních� nárocích,� nepova-
žujeme� za� krok� směrem�ke� zjednodušení.�
Proto�musíme�přechod�a�implementaci�pla-
tebních�nároků�řádně�diskutovat�a�dobře�se�
na�něj�připravit,“�vysvětlil�Petr�Bendl.

Opatření�na�ozelenění�by�podle�ČR�mě-
la�být�dobrovolná.�Česko�nesouhlasí�s�pří-
stupem�Evropské�komise�k�opatření�ekolo-
gicky�zaměřených�oblastí,�a�to�především�s�
navrženou� hranicí� 7� %.� Zejména� je� třeba�
prosadit,�že�žádná�opatření�nesmí�vést�ke�
zhoršení�konkurenceschopnosti�evropských�
zemědělců.

Česká�republika�se�staví�i�proti�návrhu�na�
zastropování.�Přestože�možnost�odečíst�ná-
klady�na�zaměstnanost�od�kontrolovaného�
stropu�dotace�výrazně�eliminuje�dopad�za-
stropování�na�Česko,�značně�vzroste�admi-
nistrativa.�Kontrolu�nákladů�na�zaměstna-
nost�je�totiž�možné�udělat�pouze�kontrolou�
účetnictví�na�místě.

Návrh�reformy�SZP�definuje�aktivního�far-
máře.�Je�jím�fyzická�nebo�právnická�osoba�
(či�jejich�skupiny),�jejíž�podíl�přímých�plateb�
na� celkových� příjmech� z� nezemědělských�
činností�představují�minimálně�5�procent.�To�
však�neplatí�pro�farmáře,�jejichž�přímé�plat-
by�v�předešlém�roce�nepřesáhly�5�000�EUR.�
Česko�sice�vnímá�nezbytnost�vymezení�aktiv-
ního�farmáře,�na�druhou�stranu�ale�jeho�vy-
mezení� podílem� přímých� plateb� na� neze-
mědělských�příjmech�pokládá�za�velmi�kom-
plikované.� Podle� návrhu� totiž� nelze� udělat�
kontrolu�administrativně.�Jedinou�cestou,�jak�

ověřit�splnění�podmínky,�je�kontrola�účetnic-
tví,�a�to�na�místě.�To�by�podle�ČR,�stejně�jako�
u�zastropování�plateb,�značně�zvýšilo�admi-
nistrativu�a�náklady.�Proto�je�žádoucí�umož-
nit�flexibilitu�na�národní�úrovni�s�ohledem�na�
rozdílné�podmínky�v� jednotlivých�členských�
státech.� zdroj: mze

http://eagri.cz/public/web/mze/
tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_minis-

tr-zemedelstvi-podporujeme-co.html

Evropský účetní dvůr 
kritizuje návrhy 
zemědělské reformy

Na�seznam�kritiků�návrhů�reformy�Spo-
lečné�zemědělské�politiky�v�EU�po�roce�2013�
se� nyní� přidal� také� Evropský� účetní� dvůr�
(The�Court�of�Auditors,�ECA).�V�prohláše-
ní� lucemburští� auditoři� sice� uznali� snahy�
Evropské�komise�o�zjednodušení,�došli�ale�
k�závěru,�že�právní�rámec�zemědělské�po-
litiky�jako�celku�i�přesto�zůstává�příliš�slo-
žitý.�Toto�hodnocení�se�týká�klíčových�ob-
lastí�jako�je�zejména�greening�nebo�rozvoj�
venkova.

„I�přes� tvrzení�o�orientaci�na�výsledek�
zůstává� navrhovaná� budoucí� podoba� SZP�
v�podstatě�i�nadále�významně�orientovaná�
na�kontrolu�a�řízení�výdajů�a�tím�víc�zaměře-
ná�na�dodržování�legislativních�předpisů�než�
na�dosažení�výkonnosti,“�uvádí�se�v�prohlá-
šení�ECA.�Evropská�komise�přitom�nejenom�
že�svoje�cíle�definovala�dostatečně�jasně,�sta-
novila�ale�i�vhodné�měřené�veličiny�pro�kon-
trolu�výsledků.

Administrace�Cross�Compliance�zůstává�
pro�příslušné�národní�úřady�i�přes�zamýšle-
né� zjednodušení� obtížná.�V� rámci� rozvoje�
venkova�je�ECA�toho�názoru,�že�není�zaru-
čeno,�že�se�finanční�podpora�skutečně�do-
stane�tam,�kde�je�nejvíc�zapotřebí.

Auditoři� ECA,� kteří� provádějí� kontrolu�
účetnictví�jednotlivých�zemí�EU,�kromě�to-
ho�nejsou�spokojeni�ani�s�definicí�„aktivní-
ho�zemědělce“.�Z�jejich�pohledu�zde�přetr-
vává�riziko,�že�by�finanční�prostředky�moh-
ly�i�nadále�směřovat�do�rukou�nezemědělců.�
Doporučují�proto�obecné�a�jednoduché�de-
finování�tohoto�pojmu.�K�tomu�existují�růz-
né� možnosti,� které� již� byly� využity� v� řadě�
členských�zemí.� Jako�příklad� jmenoval�Ev-
ropský�účetní�dvůr�doslovné�propůjčení�to-
hoto�statusu�veřejným�subjektem�nebo�ori-
entaci�na�skutečné�náklady�na�ekonomické�
riziko�spojené�s�podnikáním�v�oboru�země-
dělství.�Naopak�není�možné�vyloučit�z�pod-
pory� fyzické� nebo� právnické� osoby,� které�
nemají�jako�hlavní�účel�podnikání�vykoná-
vání�zemědělské�činnosti.

ECA�zdůraznil,�že�je�nerealistické�očeká-
vat,�že�by�mohly�být�v�předstihu�zohledně-
ny�všechny�možnosti.�Je�proto�nutné�dlou-
hodobě�sledovat�změny�předpisů.

zdroj: agronavigator.cz
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Kontakty na předsednictvo sPOV
Aktuální�k�15.�3.�2011

•
PřeDseDa

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

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

spov@belotin.cz
•

1. MísTOPřeDseDKyNě
Ing. Jana Juřenčáková

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

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

•
2. MísTOPřeDseDa
JUDr. Radan Večerka

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

Karlovy�Vary
tel.+fax�353�223�611

radan.vecerka@seznam.cz
•

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

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

•
Pavel hroch

398�55�Kovářov�63
tel.�382�594�218

hroch20@quick.cz
•

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

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

•
Jiří řezníček

Tučín�127,�751�16
tel.�732�876�307

ou@tucin.cz
•

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

strampas@quick.cz
•

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

tel.�602�533�707
f.winter@atlas.cz

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

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

tel.�383�392�255
radomysl@email.cz

•
Jihomoravský�kraj

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

starosta@olesnice.cz
•

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

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

Liberecký�kraj
Jindřich Kvapil

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

starosta@koberovy.cz
•

Moravskoslezský�kraj
bc. Jan Tomiczek

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

tranovice@iol.cz
•

Olomoucký�kraj
Leoš hannig

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

leos.hannig@seznam.cz
•

Pardubický�kraj
Ing. Jiří Kosel

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

obec@horniredice.cz
•

Plzeňský�kraj
MUDr. Tamara salcmanová

332�11�Hradec�133
tel.�377�423�630

salcmanova@volny.cz
•

Středočeský�kraj
Radomír hanačík

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

spov.sk@gmail.com
•

Ústecký�kraj
Václav Tyl

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

starosta@vedomice.cz
•

Vysočina
Zdena Švaříčková

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

•
Zlínský�kraj

Vojtěch Ryza
756�15�Lidečko�467

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

•
ReVIZNí KOMIse

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

tel.�774�431�136
obec@morice.cz

•
Ing.�Ludmila�Krušková

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

kruskova@volny.cz
•

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

602�512�544
vanickova.47@seznam.cz

•
ReDaKTOR
Tomáš�Šulák

751�25�Veselíčko�196
tel.�775�949�142

tomas.sulak@smarv.cz
•

TaJeMNICe
Kateřina�Kapková

Rezkova�1675,�753�01�Hranice
tel.�733�327�195

KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VýbOR Ns Mas ČR
•

PřeDseDa
Ing. František Winter

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

•
MísTOPřeDseDOVÉ

Jan Florian
Plzeňský�kraj

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

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

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

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

+420�604�201�113
Ing. Jozef Jančo

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

•
ČLeNOVÉ VÝbORU
Václav Pošmurný

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

+420�604�890�190
Ing. Zdeněk Mach

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

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

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

Jiřina Leinweberová
Pardubický�kraj

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

+420�773�615�270
hana Dufková

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

+420�737�177�432
aleš Lahoda

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

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

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

+420�774�489�322
Jindřich Šolc

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

+420�775�110�397
•

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

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

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

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

Jana Kuthanová
MAS�Hradecký�venkov

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

anna Čárková
MAS�Kyjovské�Slovácko�v�pohybu

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

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

Miloslav Oliva
MAS�Pošembeří

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

bouda@mu-brezova.cz
+420�724�180�833

Ing. bohumir Jasanský
MAS�České�středohoří

mascs@tiscali.cz
+420�724�134�539

Romana Zemanová
MASiF

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

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

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

RNDr. Roman Kašpar
MAS�Luhačovické�Zálesí

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

•
KONTROLNí KOMIse

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

ČLeNOVÉ
Mgr. Galina Čermáková

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

MAS�Aktivios
pbrandl@volny.cz

+420�721�747�966
Julie Zendulková

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

+420�724�111�510
Petr Pecha

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

PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF

masif@seznam.cz
+420�774�678�033

Jiří Kmoníček
MAS�Mezi�Úpou�a�Metují

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

Lucie hlavinková, Dis.
Via�rustica

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

Ing. Jaroslav Chmelař
MAS�Pomalší

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

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

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

www.nsmascr.cz


