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

www.spov.org www.nsmascr.cz

Aktuálně:
Ministerstvo zemědělství
navrhlo pro venkov
zdrcující program rozvoje

Ministerstvo zemědělství představilo 20. 
února návrh PRV 2014+, v němž masivně vy-
těsňuje nezemědělský venkov na maximální 
možnou mez danou nařízeními Evropské 
komise – na povinnou výši 5% pro metodu 
LEADER z celkové alokace vyčleněné na rea-
lizaci Společné zemědělské politiky v daném 
státě. Není tomu tak dávno, kdy představite-
lé MZe ujišťovali, že se venkov nemá brát jen 
jako místo pro tvorbu zisku nekonkurence-
schopných podniků, že venkov musí být chá-
pán jako prostředí, kde žijí lidé. Pozitivně lze 
hodnotit, že žadatelé v rámci MAS budou 
moci připravit žádosti pro rozvoj svého úze-
mí a pro zlepšení života a služeb na venko-
vě, ovšem při předpokládané celkové finanč-
ní obálce na PRV a počtu MAS, bude jejich 
roční alokace v rozmezí 3 – 6 milionů korun.

Více informací na straně 3

Rozhovor:
Věříme, že náš boj bude úspěšný,
říká autorka Druhé zlínské
výzvy Jana Juřenčáková

Na webových stránkách Jany Juřenčáko-
vé to v těchto dnech přímo vře. Je totiž spo-
luautorkou Druhé zlínské výzvy, která vyvo-
lala bouřlivé reakce. „Venkov si musí o svých 
prostředcích rozhodovat sám. Neexistuje ko-
ordinace mezi jednotlivými řídícími orgá-
ny, která by zabránila dublování možných 
intervencí, neexistuje taková implementač-
ní struktura a mechanismus, který by vedl 
k maximálně efektivnímu čerpání prostředků 
z operačních programů. Velké množství fi-
načních prostředků bude ČR vracet. Proč?“ 
ptá se Juřenčáková. „Není možné předem 
zaručit stoprocentní úspěch, ale i částečné 
vítězství pro nás bude vítězstvím. Ano, oče-
káváme, že boj bude úspěšný,“ říká bývalá 
místopředsedkyně Spolku. Pod výzvu se po-
depsalo v době rozhovoru již 1270 lidí.

Rozhovor začíná na straně 13

TÉMA:
Příprava období 2014 – 2020:
Venkované všech regionů,
spojme se!

Utkání o využití podpory Evropské unie 
v letech 2014–2010 se dostalo do nové fá-
ze. V souvislosti se schválením rozpočtu EU 
se nechaly úřady slyšet, že přípravu progra-
mů v roce 2013 urychlí, což ještě před pár 
měsíci nevypadalo dobře. Ministerstvo ze-
mědělství už dokonce představilo extrémní 
model podpory v budoucím Programu roz-
voje venkova (PRV), tj. zemědělci vs. ostatní 
venkov 95:5, zatímco v současném období 
tomu je cca 75:25. Proti této tendenci se 
postavilo jednoznačně Sdružení místních sa-
mospráv a také Svaz měst a obcí. Obdobné 
reakce lze očekávat od Spolku a NS MAS. 
Současnou přípravu politiky 2014+ reflektu-
je iniciativa DRUHÁ ZLÍNSKÁ VÝZVA, kterou 
podpořili SPOV, SMS a NS MAS. Svaz měst 
a obcí zatím kontruje „Kunínskou deklarací“.

Více informací od strany 3
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ZAčáTek JARA. Pohled od kostela svatého Jana v Modré k Velehradu, kde letos vyvrcholí oslavy významného výročí 1150 let od pří-
chodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Slavnosti se uskuteční ve dnech 4. – 5. července v rámci státního svátku již tradičním ná-
rodním projektem Dny lidí dobré vůle. Foto: TSu
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Obce se mohou již podevatenácté utkat v soutěži o titul Vesnice roku. Slavnostní pod-
pis a vyhlášení podmínek se uskuteční 5. března na Dnu malých obcí v Praze. Již tento den 
se mohou obce do soutěže hlásit, poslední možnost pak mají 30. dubna. Přihláška je k dis-
pozici na www.vesniceroku.cz.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskuteč-
ňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž 
poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem „Soutěž o nejzda-
řilejší program obnovy vesnice“. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů ministerstvo pro 
místní rozvoj a Svaz měst a obcí. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo 
v roce 2007. Vítězem 18. ročníku byla jihočeská obec Řepice. Na druhém místě se umísti-
la jihomoravská obec Tvarožná Lhota a třetí místo získala obec Křižánky z Kraje Vysočina.

V březnu startuje 19. ročník soutěže Vesnice
roku. Obce se mohou hlásit do konce dubna.

Valná hromada NS MAS ČR
14. 3. 2013 od 10.00
ve Žluticích v Karlovarském kraji
(Velké�náměstí�137,�364�52�Žlutice).

Program:
1.�Úvodní�slovo�předsedy�sdružení
2.�Úvodní�slovo�zástupců�KS�NS�MAS�ČR�Karlovar-
ského�kraje,�Karlovarského�kraje�a�města�Žlutice
3.�Vystoupení�hostů
4.�Volba�komisí�(mandátová,�volební,�návrhová,�
skrutátoři),�volba�zapisovatelů�a�ověřovatelů�zápisu
5.�Schválení�programu�a�způsobu�vedení�diskuze
6.�Zpráva�o�činnosti�za�rok�2012�(Winter)
7.�Zpráva�o�hospodaření�za�rok�2012�(Špiková)
8.�Zpráva�Kontrolní�komise�za�rok�2012�(Chmelař)
9.�Schválení�účetní�závěrky�za�rok�2012�(Hamplová)
10.�Volby�do�orgánů�NS�MAS�ČR
11.�Informace�z�činnosti�vyjednávacího�týmu�
(Pošmurný)
12:30�–�13:30�Přestávka�na�oběd
–��volba�předsedy�a�místopředsedů�v�rámci�jed-

nání�Výboru
–��volba�předsedy�v�rámci�jednání�Kontrolní�ko-

mise
12.�Seznámení�s�volbou
13.�Návrh�a�schválení�Plánu�práce�na�rok�2013
14.�Mandát�vyjednávání�na�rok�2013
15.�Návrh�a�schválení�rozpočtu�2013
16.�Souhrn�usnesení�a�závěr�Valné�hromady
Zprávy�z�Pracovních�skupin�budou�součástí�Vý-
roční�zprávy�v�tištěné�podobě.�
Moderátor�valné�hromady�Tomáš�Šulák.

Více�informací�k�valné�hromadě:�http://nsmascr.
cz/pozvanky/2013/pozvanka-na-valnou-horma-
du-ns-mas-cr/

Jednání výboru NS MAS
13. března 2013 od 13.00 ve Žluticích
(Penzion�Harmonie,�Žižkov�540,�364�52�Žlutice)
Program:
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�nominacích�zástupců�ve�Výboru�a�PS
3.�Informace�ke�konání�Valné�hromady
4.�Plán�akce�LeaderFEST�2013�(zástupce�organizátorů)
5.��Různé�–�členské�přihlášky�MAS,�informace�o�spolupráci�s�CRR,�Memorandum�„Venkov�jako�místo�so-

ciálního�smíru�a�duchovního�rozvoje“,�Informace�z�pracovní�skupiny�Služby�na�venkově�(Ondráčková)

39. Den malých obcí
5. 3. 2013 (út)�–�Národní�dům�Smíchov�(mapa)
7. 3. 2013 (čt)�–�Prostějov,�Komenského�6�(mapa)�
Začátek�v�9.00�hod.
Více�informací�www.denmalychobci.cz

Připravovaná�témata:
Regionální� rozvoj,�veřejné�zakázky,� stavební� zá-
kon�(MMR)�•�Program�rozvoje�venkova�–�výsledky�
a�výhledy�dalšího�období�(MZe)�•�Financování�ob-
cí�a�nové�rozpočtové�určení�daní�(MF)�•�Aktuální�
změny�ve�veřejné�správě,�kontrolní�činnost�(MV)

Pozvánka na schůzi SPOV ČR
Úterý 5. 3. 2013 ve 12 hodin
v Národním domě na smíchově v Praze

Program:
12.00–12.15 • Kontrola�usnesení
12.15–12.30

Volba�1.�místopředsedy�SPOV�ČR
Pozvaný�host:�Ing.�Veronika�Vrecionová,�člen-
ka�Stálé�komise�Senátu�pro�rozvoj�venkova

12.30–13.00
Soutěž�Vesnice�roku�2013�–�aktuální�informace
Pozvaný�host:�Ing.�Miroslava�Tichá�(MMR�ČR),�
tajemnice�soutěže

13.00–13.30
Představení�publikace�„Za�jeden�provaz“�(sou-
hrn�námětů,�rad�a�doporučení,�jak�zapojit�žáky�
do�života�obce�a�obec�do�života�školy)
Představení�publikace�„Jak�pře(d)kládat�svět“
Pozvaní� hosté:� 3� zástupci� autorů� (z� nadace�
Partnerství)

13.30–14.00�•�Různé

http://nsmascr.cz/pozvanky/2013/pozvanka-na-valnou-hormadu-ns-mas-cr/
http://nsmascr.cz/pozvanky/2013/pozvanka-na-valnou-hormadu-ns-mas-cr/
http://nsmascr.cz/pozvanky/2013/pozvanka-na-valnou-hormadu-ns-mas-cr/
http://www.mapy.cz/#z=14@st=s@ssq=N%C3%A1m. 14. %C5%99%C
http://www.mapy.cz/#z=14@st=s@ssq=Komensk%C3%A9ho 6, Pro
http://www.denmalychobci.cz/
http://eshop.nadacepartnerstvi.cz/za-jeden-provaz/d-70553/
http://eshop.nadacepartnerstvi.cz/jak-pre-d-kladat-svet-zaklady-dobre-interpretace/d-70619/
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Utkání o využití podpory evropské unie v letech 2014 – 2010 se dostalo v posledních týdnech do nové 
fáze. V souvislosti se schválením rozpočtu eU se nechaly úřady slyšet, že přípravu budoucích programů 
v roce 2013 urychlí, což ještě před pár měsíci nevypadalo dobře. Ministerstvo zemědělství už dokonce 
představilo extrémní model podpory v budoucím Programu rozvoje venkova (PRV), tj. zemědělci vs. ostat-
ní venkov 95:5, zatímco v současném období tomu je cca 75:25.

Proti této tendenci se postavilo jednoznačně Sdružení místních samospráv a také Svaz měst a obcí (viz 
analýzy SMS a SMO níže). Obdobné reakce lze očekávat od Spolku pro obnovu venkova a Národní stě 
MAS, které budou zasedat v nejbližší době.

Současnou přípravu budoucí politiky 2014+ reflektuje iniciati-
va DRUHÁ ZLÍNSKÁ VÝZVA, kterou podpořil také Spolek pro ob-
novu venkova, Sdružení místních samospráv a Národní síť MAS (viz 
rozhovor s Janou Juřenčákovou, včetně dokumentu). Svaz měst 
a obcí kontroval umírněnější „Kunínskou deklarací“.

Mezi organizacemi zastupujícími nezemědělský venkov v lednu 
zajiskřilo od kol po sťuknutí několika vozů, které sice jedou stej-
ným směrem a přibližně stejnou rychlostí, ale trošku uhnuly z osy 
své jízdy. Některé vozy jsou přitom o kolo vpřed a některé o kolo 
pozadu. Šéfmechanici tak dávají z depa pokyny, aby se trochu 
ubral plyn, a aby se všichni sjeli do jednoho kola. (viz komuniké 
z jednání NS MAS a SMO na závěr této rubriky a záznam z jedná-
ní únorové schůze SPOV v Senátu v rubrice Z činnosti SPOV).

Nové návrhy MZe a MMR by měly přivést profesní a neziskové 
organizace, které hájí venkov, k naplňování memoranda „Venkov 
jako důstojné místo pro život“, tedy k výměně přehřátých pneu-
matik do boxů, aby na trati nedošlo k hromadné havárii kvůli špat-

nému technickému stavu vozidel, a všichni mohli dojet ve zdraví 
do cíle. Je jasné, že někdo tam bude dříve (a získá toho více), ně-
kdo bude poslední, ale dojet by měli všichni.

Partnerství vs. sPolečenství
Na jedné straně nyní stojí zástupci VENKOVA a v posledních le-

tech osvědčené metody LEADER, která spojuje nejaktivnější aktéry 
venkova v místních partnerstvích, která jsou schopna sama rozhodo-
vat o rozdělení dotačních zdrojů v regionu (MAS), někde lépe někde 
hůře, někde více jinde méně transparentně, někde profesionálně, jin-
de méně s ohledem na lidskou kapacitu, na straně druhé se opět ob-
jevují konstruktéři a sociální inženýři tzv. „společenství obcí“ či no-
vých „spádových mikroregionů“, kteří tvrdí, že přemýšlejí již za ho-
rizont roku 2020. Nejde však o nic jiného než o snahu, aby města 
řídila okolní vesnice. Svaz měst a obcí v únoru vydal článek „Spolu-
práce obcí v území jako základ úspěchu čerpání prostředků z fondů 
EU i dlouhodobě udržitelné samostatnosti obcí“ (viz článek SMS).

PROBUĎME SE!

Venkované všech regionů, spojme se!

Ilustrační fotografie: http://www.santovka.cz, archiv obce Radkovy

T é m a :  B u d o u c í  p r o g r a m y  p r o  r o z v o j  v e n k o v a  3T

MĚSTO X VESNICE
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nový administrativní Paskvil
Aparát obecních úřadů není vždy úplně stoprocentně administ-

rativně připraven řešit veškerou agendu, ale svou práci zvládá v dr-
tivé míře dobře. Otázkou naopak je, zda se až nadmíru nerozšiřují 
chapadla městských úřadů všech velikostí, na které se valí nové po-
vinnosti státu, a kde je „přeúřadováno“. Stejně jako na krajích, ze 
kterých se za přispění „pravicových“ stran staly administrativní pev-
nosti „států ve státě“ namísto samosprávných akceschopných jed-
notek. Stejně tak na centrálních orgánech, kterých se zatím nedo-
tkla reforma veřejné správy!

Navrhovaný model Svazu měst a obcí učinit z úřadů obcí s rozší-
řenou působností (ORP) prostřednictvím sněmu či sboru starostů 
a s potřebou nových úředníků nový rozhodovací orgán např. o ev-
ropských dotacích (či jejich části), by byl novým administrativním 
paskvilem, který by potřebné zdroje venkovu a malým obcím nepři-
blížil, ale naopak oddálil. Řadě obcí chybí i v 21. století základní in-
frastruktura a základní občanská vybavenost. Na jedné straně se sta-
ví nové obchodní čtvrti ve městech s novými „mrakodrapy“ a nová 
kongresová centra, na straně druhé řada vesnic nemá ani společen-
skou místnost či klubovnu, kde by se mohlo sejít více lidí, zachraňu-
jí se místní prodejny potravin, není na investice do kulturních domů 
z dob akcí „Z“ atp. Jen tu a tam, nebo jen spíše na okraj, se skuteč-
ně něco dělá na obnovu kulturního dědictví, obnovu krajiny, pod-
poru cestovního ruchu či místního podnikání vůbec. Ne že by se ne-
měly stavět nové obchodní čtvrti či kongresová centra, ale nůžky 
mezi městem a venkovem se nebezpečně rozevírají. Tudíž i základ-
ní infrastruktura a služby obcí, jak vyplývá ze zákona o obcích, což 
má SMO na srdci, se musí řešit jedině na úrovni obcí a na tu je po-
třeba dostat i evropské peníze (např. i nárokově), nikoliv prostřed-
nictvím dalšího zbytečného aparátu přes ORP. Prostřednictvím MAS 
je potom na úrovni regionu lépe řešit například zajímavé integrova-
né projekty spojující více obcí nebo akce propojující sektory.

sPící krása mikroregionů
Co se týká mírně vyšší úrovně – svazky obcí (mikroregiony) slou-

ží v převážné většině spíše jen k výměně názorů a zkušeností sta-

rostů či drobným projektům, než aby to byly motory místního soci-
álního a hospodářského rozvoje. Ale co není, může být. Od listopa-
du 1989 uplynulo teprve necelé čtvrtstoletí. Spolupráce v tomto 
směru je výhodnější určitě v nejbližším okruhu 5–15 obcí, kde se 
všichni dobře znají, než v uměle vytvořených celcích ORP, které jsou 
velmi různorodé – obrovské i malé“! Není dobré tvořit z těchto ad-
ministrativních celků něco víc, než jsou. Naopak jsou tady osvědče-
né malé mikroregiony, které následně skládají místní akční skupiny, 
jež vznikly z vlastní vůle zdola nahoru. Nyní je potřeba definovat mí-
ru spolupráce veřejného sektoru v MAS (např. větší role mikroregi-
onů, které zastupují obce) s větším zapojením podnikatelských sub-
jektů (budoucí důraz na práci a služby) a plošnějším i strukturálním 
pokrytím celého spektra neziskových organizací v celém regionu. 
Probuďme spící krásu mikroregionů, kde se mohou vytvářet vztahy 
a akce rychle dle momentálních možností v rámci vize a jednodu-
ché čtitelné strategie, a kde mohou starostové koordinovat své plá-
ny. Nevytvářejme novou úřední obludu a nenechme se sešněrovat 
mašinérií listin, dokumentů, úředních lhůt, dlouhých termínů, za-
tímco skutečné potřeby i život plyne jinde.

když se dva Perou, třetí se směje?
Předešlé zamyšlení má ovšem háček v tom, že jde o šarvátku na 

levém křídle bitvy, a rozhoduje se v ní obrazně řečeno o příští vál-
ce (která se vede nad rámec jednoho plánovacího období EU), za-
tímco rychlá jízda (současných politiků a současných ministerských 
úředníků) rozhoduje bitvu na druhém křídle.

A jak už to tak bývá, zatímco dva se perou, třetí se směje. Mini-
sterstvo zemědělství v návrhu budoucího Programu rozvoje venko-
va vytěsňuje venkov na samý okraj (viz analýza SMS). Všemu nasa-
zuje korunu návrh ministerstva pro místní rozvoj, který ve Strategii 
regionálního rozvoje 2014+ navrhuje typologii venkova na perifer-
ní oblasti, stabilizované oblasti a rozvojové oblasti (viz mapa) na zá-
kladě snad přesného sčítání nepřesných čísel. Kdo se bude smát na-
posled? Bude se někdo vůbec smát? Tomáš Šulák

Tento úvodní komentovaný text rubriky Téma (ZV 3/2013) 
není oficiálním názorem SPOV ani NS MAS

T é m a :  B u d o u c í  p r o g r a m y  p r o  r o z v o j  v e n k o v a  4T



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 180 • 3/2013

Evropa pošle méně peněz pro program
rozvoje venkova a zemědělství

České zemědělství by v letech 2014 až 2020 mělo mít možnost 
získat na dotacích z Evropské unie až 8,2 miliardy euro (podle ak-
tuálního kurzu 208 miliard korun). Proti letos končícímu sedmile-
tému období by měl objem peněz proudících z Bruselu do resortu 
vzrůst zhruba o desetinu. Výrazně však mají ve prospěch kohez-
ních fondů klesnout peníze na Program rozvoje venkova. Potvrdi-
lo to ministerstvo zemědělství.

Základní agrární dotací jsou přímé platby, které tvoří většinu 
takzvaného prvního pilíře Společné zemědělské politiky EU. Přes-
tože ve srovnání s letošním rokem průměrná roční výše přímých 
plateb v nadcházejícím období podle MZe mírně klesne, celková 
suma, kterou mohou čeští zemědělci z Bruselu v příštích sedmi le-
tech dostat, bude ve srovnání s obdobím 2007 až 2013 vyšší.

Čeští zemědělci začínali v roce 2004 na 25 procentech úrovně 
přímých plateb starých členských zemí. Takové postavení pro ze-
mědělce z ČR a dalších devíti nově vstupujících zemí si vymohla 
Francie a vlády vstupujících států podmínky stvrdily v přístupových 
smlouvách. Přímé platby postupně rostly a letos mají dosáhnout 
100 procent výše. Postupně bylo naopak kráceno dorovnávání do-
tace ze státního rozpočtu, které letos prvně nebude žádné.

„V případě prostředků pro druhý pilíř, tedy oblast rozvoje ven-
kova, by se mělo jednat o pokles až o 30 procent, tedy zhruba 
o 700 milionů eur,” uvedla náměstkyně ministra zemědělství pro 
společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš 
Špalková. Česko by však podle ní mělo mít možnost v budoucnu 
převádět mezi oběma pilíři až 15 procent výše celkové sumy. Tím 
by mohl být pokles peněz na rozvoj venkova částečně kompen-
zován.

Podle prezidenta Agrární komory Jana Veleby premiér Petr Ne-
čas svými kroky na jednání hlav států EU ohrozil konkurenceschop-
nost českého zemědělství, když nechal odebrat 300 milionů eur 
(zhruba 7,5 miliardy Kč) ze zemědělského Programu rozvoje ven-
kova ve prospěch kohezních fondů.

Program rozvoje venkova se podle Veleby přitom může pochlu-
bit 100procentním čerpáním peněz i absencí korupčních kauz běž-
ných při čerpání kohezních fondů. Podle Veleby je Česko jedinou 
ze 27 zemí EU, která chce obálku Programu rozvoje venkova sní-
žit, většina států naopak peníze na podporu venkova pro nadchá-
zející programové období zvyšuje o stovky milionů eur.

„Navýšení prostředků na kohezní politiku na úkor rozvoje ven-
kova povede k nutnosti do jisté míry přehodnotit naše dosavadní 
záměry, co se týče intervencí v budoucím programovém období,” 
připustila Špalková. Ministerstvo se podle ní bude snažit co neje-
fektivněji peníze využívat ve prospěch hlavních priorit.

Země Evropské unie se 8. února dohodly na rozpočtu unie na 
léta 2014 až 2020. ČR, která před jednáním hrozila vetem v přípa-
dě nedostatečného množství peněz, jež by mohla čerpat z evrop-
ských fondů, by měla získat zhruba 20,5 miliardy eur (520 miliard 
korun). Představitelé zemí EU dohodu vesměs chválí, ale šéfové 
čtyř klíčových politických skupin v Evropském parlamentu ji ozna-
čili za “nepřijatelnou”. Evropský parlament přitom může rozpočet 
zablokovat.

Proti současnému rozpočtu pro roky 2007 až 2013, kdy je pro 
Česko vyčleněno až 26,7 miliardy eur (678 miliard korun), si ČR po-
horší. Česko by mělo být mezi prvními pěti státy v rámci EU v pře-
počtu kohezních peněz, tedy peněz z fondů na podporu chudších 
regionů, na hlavu.

Zdroj: AGROWeB, Zuzana Fialová

Nový návrh PRV 2014 – 2020
je zdrcující. SMS je ostře proti
Ministerstvo zemědělství představilo návrh PRV 2014+,
v němž masivně vytěsňuje venkov.

Dne 20. února 2013 se odehrálo za účasti zástupců SMS ČR 
a dalších subjektů jednání pracovní skupiny ministra zemědělství 
k návrhu struktury nového Programu rozvoje venkova na období 
2014–2020. Bohužel ihned v úvodu je nutno konstatovat, že slo-
vo venkov v názvu programu by v případě naplnění tohoto návr-
hu zůstalo jen jakousi reminiscencí minulých časů. Podpora venko-
va je totiž vytěsněna na maximální možnou mez danou nařízeními 
Evropské komise na povinnou výši 5 % pro metodu LEADER z cel-
kové alokace vyčleněné na realizaci Společné zemědělské politiky 
v daném státě.

Pokud tento dokument připodobníme ke stávajícímu pro-
gramovému dokumentu PRV, tak z celé tzv. osy III zůstaly v ná-
vrhu k implementaci pouze následující opatření;
–  Investice do nezemědělských činností (dle článku 20.1.b) – 

podpora diverzifikace zemědělských podniků (opět podpora 
OZE, údajně však bez bioplynových stanic).

–  investice do drobné vodohospodářské infrastruktury (dle člán-
ku 21.1.b) – realizována má být pouze dílčí část vodohospo-
dářské infrastruktury, probíhají jednání s MŽP jako řídícím or-
gánem nového OPŽP o obsahu tohoto opatření

–  místní akční skupiny LEADER – zde by měly být umožněna 
všechna opatření, i ta, která v současném návrhu vypadla, mi-
mo tzv. nárokové platby (vztažené na hektary zemědělské pů-
dy) a opatření se zvláštním režimem – například Zahájení čin-
nosti mladých zemědělců apod.

Toť vše, co chce, respektive je ochotno MZe, jako řídící orgán 
současného i budoucího Programu rozvoje venkova financovat...

Není tomu tak dávno, kdy nás představitelé MZe ujišťovali, že 
se venkov nemá brát jen jako místo pro tvorbu zisku nekonkuren-
ceschopných(?) podniků, že venkov musí být chápán jako prostře-
dí, kde žijí lidé. Bohužel to, co nyní MZe představilo je v příkrém 
rozporu s uvedenými proklamovanými frázemi.

Pozitivně lze hodnotit to, že i žadatelé v rámci MAS budou mo-
ci připravit žádosti pro rozvoj svého území a pro zlepšení života 
a služeb na venkově. Při předpokládané celkové finanční obálce na 
celé PRV 2014 – 2020 a počtu MASek, však bude jejich roční alo-

Vybrali jsme z aktuálních článků a reakcí k tématu
přípravy nového plánovacího období EU 2014–2020:

T é m a :  B u d o u c í  p r o g r a m y  p r o  r o z v o j  v e n k o v a  5T

http://www.agroweb.cz/zpravodajstvi/Mene-penez-na-program-rozvoje__s43x63130.html


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 180 • 3/2013

kace přibližně v rozmezí 3 – 6 milionů korun. Při takto výrazně 
omezených prostředcích alokovaných na metodu LEADER však vy-
vstává otázka, zda bude reálné vůbec podpořit MASky plošně na 
celém území ČR. Může tak nastat situace, že se způsobilost MA-
Sek pro čerpání v novém programovém období bude řešit opět vý-
běrem a budou podpořeny jen některé. Pomineme-li ten fakt, že 
to ještě před časem MZe odmítalo, pak vyvstává otázka, jak a z če-
ho budou uskutečňovat své projekty obce, které nebudou součás-
tí podpořené MASky.

5 % na leader = vše Pro venkov. 
komu zvoní „urbánní dimenze“?

Faktem, který je však nutno dát do souvislosti s naznačeným zá-
měrem drasticky omezit politiku rozvoje venkova v budoucím PRV, 
je, že se z celkové obálky pro ČR ve víceletém finančním rámci EU 
přesunulo cca 300 mil. € ze Společné zemědělské politiky (PRV) do 
tzv. Kohezní politiky (jejíž naplňování je v gesci MMR ČR), což jsou 
vlastně všechny zbylé hlavní plánované operační programy. Nikdo 
však nesdělil, kde tyto prostředky skončí – bude to venkov, který 
byl takto „vyretušován“ z PRV, nebo se tato suma stane kořistí pro 
jiné velké hráče? Jen pro připomenutí – v případě PRV 2014–2020 
je Evropskou komisí stanoveno, že minimálně 5 % finanční pro-
středků musí být rozděleno metodou LEADER. V jiné části přísluš-
ných Nařízení je však určeno, že z prostředků ERDF (tedy zejmé-
na budoucí IROP) má být rovněž 5 % vyčleněno na tzv. urbánní 
dimenzi, tedy na projekty velkých měst. V návrzích nových ope-
račních programů se sice téměř všude hovoří a píše o územní di-
menzi, ale nikde nefiguruje žádná povinná kvóta, která by garan-
tovala patřičný podíl alokovaných prostředků také pro venkovské 
oblasti.

Ještě pikantnost téměř na závěr. Po představení koncepce PRV 
a zdůvodněním silně okleštěné problematiky venkova zejména od-
sunem uvedených 300 mil. € do Kohezní politiky, se cítili být 
„okradeny“ prakticky všechny NNO zastupující venkov a komunál-
ní sféru. Dle některých vyjádření a komentářů čelných představite-
lů zástupců zemědělských svazů však stejný pocit měli i oni. S nad-
sázkou však lze uvést, že na parkovišti před budovou MZe na ně 
ale čekalo služební auto i s řidičem...

sjednotit venkov a zařadit 
se zPět mezi silné hráče!

Domníváme se, že nastal čas (doufaje, že už není pozdě), aby 
se venkov konečně ozval tak, aby nebyl dále tímto způsobem pře-
hlížen. Aby na něj něco zbylo – pokud nemá být český a morav-
ský venkov jen tou noclehárnou, pro ty, co svůj výkon, um a vě-
domosti jedou ráno odevzdat do měst, které se potom prezentu-
jí tím, že u nich vzniká to tolik potřebné HDP a zaměstnanost – ne 
na jakémsi venkově. I za tímto účelem stále běží tzv. Druhá zlín-
ská výzva, která je v dané situaci hlavní cestou, jak venkov sjed-
notit a zařadit zpět mezi silné hráče o evropské prostředky. Mini-
sterští úředníci musí pochopit, že Česká republika, více než která 
jiná členská země EU, je tvořena pestrým a plošně rozsáhlým ven-
kovem. Pokud je proklamovaná podpora venkova z prostředků 
Společné zemědělské politiky EU v ČR seškrtána ze strany MZe na 
nejnižší možný podíl, je to signál, že dlouhodobá politika venko-
va prosazovaná tímto resortem nyní zcela kolabuje. SMS ČR pro-
to vyzývá všechny obce, menší města a další aktéry venkova, aby 
se zapojili do aktivního boje za výrazné navýšení alokací směřují-
cí na projekty rozvoje venkova z PRV 2014+, samozřejmě při vyu-
žití metody LEADER. SMS ČR v nejbližších dnech osloví ministra 
zemědělství a vyzve ho, aby neuvážlivé snížení alokace na rozvoj 
venkova a realizaci metody LEADER, výrazně přehodnotil. V opač-
ném případě by bylo další užívání názvu Program rozvoje venko-
va zavádějící a nedůstojné vůči veřejnosti, která tyto rozsáhlé re-
giony ČR obývá.

Mgr. Zdeněk Miklas, Mgr. Tomáš Chmela
Mezititulky TSu

Návrh ministerstva zemědělství:
Ještě horší, než jsme doufali…

V Programu rozvoje venkova 2014–2020 musí obce a venkov 
zaujímat vůči zemědělcům vyváženou pozici. Kroky ministerstva 
zemědělství jsou však naprosto opačné.

Ještě horší, než jsme doufali... je návrh ministerstva zemědělství 
ve věci budoucí podpory venkova v ČR. Ministerstvo zemědělství v 
návrhu struktury PRV pro nové programové období 2014–2012 
prakticky „zrušilo“ investice do venkovských oblastí výrazným sní-
žením celkové alokace a omezením podporovaných intervencí jen 
na investice pro podporu rozvoje drobné vodohospodářské infra-
struktury a potom opatření LEADER. V průběhu posledních jedná-
ní byla vznesena námitka, že při stávajícím počtu MAS v ČR se bu-
de jednat o roční alokaci v rozsahu cca 3 – 5 milionů korun na jed-
nu fungující MAS. Tato částka sice dílčím způsobem dokáže 
podpořit oživení vesnického, komunitního a spolkového života, ale 
je naprosto nedostačující pro řešení problémů v souvislosti s inves-
tičním rozvojem obcí a podporou smysluplného diverzifikovaného 
podnikání na venkově.

trojice venkovů aneb 
hloubení nových ProPastí

Další zásadní a bohužel negativní skutečností je navzdory opo-
nentuře SMS ČR stále aktuální návrh na rozčlenění venkovských 
oblastí do tří výrazně odlišných skupin. Toto pojetí „trojice venko-
vů“ vycházející z připravované Strategie rozvoje venkova ČR 
2014+ figuruje v návrhových materiálech ministerstev zemědělství 
i místního rozvoje, která jako gestoři pro budoucí čerpání evrop-
ských prostředků v nadcházejícím programovém mají v této věci 
zásadní slovo.

Ale začněme popořádku. MMR navrhuje v rámci řešení územ-
ní dimenze v navrhovaných operačních programech zapojení MA-
Sek do implementační struktury, což SMS ČR vnímá jako velké po-
zitivum. Žadatelé z podpořené MAS si patrně budou moci sáhnout 
i do prostředků z Kohezní politiky EU (např. budoucí IROP, OPŽP, 
OP Zaměstnanost...). Věc má ale háček – MASky budou oprávně-
nými žadateli jen v případě, že budou působit na tzv. podporova-
ných územích a periferních územích s přesahem do území stabili-
zovaných. MASky a potažmo obce v okolí velkých měst, zařazené 
tudíž do tzv. rozvojových území mohou být ze hry zcela vyřazeny 
nebo budou jejich možnosti čerpání sníženy na minimum. Rozvoj 
venkova v těchto oblastech se dle návrhů MMR ČR má realizovat 
„difúzním“ efektem, právě díky potenciálu těchto regionálních 
center, která mají dle teoretických předpokladů sama ekonomicky 
stimulovat rozvoj v jejich zázemí. Mají však tento dojem o funkč-
nosti tohoto modelu například starostové malých obcí v okolí Zlí-
na, Olomouce, na jižní Moravě nebo ve středních Čechách?

T é m a :  B u d o u c í  p r o g r a m y  p r o  r o z v o j  v e n k o v a  6T
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Priorita 6: sociální začleňování 
a boj Proti chudobě – Pouze Pro zemědělce

Zatím poslední nemilé překvapení pro venkov přišlo z minister-
stva zemědělství počátkem posledního únorového týdne. V předlo-
žených návrzích a podkladech k projednání tzv. Priority 6 (Podpora 
sociálního začleňování, boj proti chudobě...) se podpora podniká-
ní financovaná z PRV (nebo nově a přesněji Programu rozvoje ze-
mědělství?) vztahuje pouze na žadatele z řad zemědělců. Taktéž 
i podpora v rámci rozvoje infrastruktury cestovního ruchu. Jako 
třešnička na pomyslném dortu je pak návrh na podporu pouze cel-
kem 50 MAS, z celkového aktuálního počtu cca 170 MAS, z nichž 
mnohé v současnosti se zapojením řady nadějných aktérů rozvoje 
venkova v těchto měsících vznikají.

Komentář k výše uvedenému prakticky není potřeba. Asi všich-
ni z řad starostů, jak bez politické příslušnosti, tak zejména ti, kte-
ří mají vazbu na vládní koalici, by se měli vážně zaobírat otázkou, 
zda je nynější zájem o „starostovské problémy a témata“ skuteč-
ně upřímnou snahou o povznesení a rozvoj venkovského území 
naší republiky anebo opět jen prázdnou proklamací bez zřetelné-
ho kladného účinku.

Řešením současné situace je ve zcela jasném, zřetelném a mo-
hutném tlumočení požadavků venkova na té nejvyšší možné úrov-
ni. Ještě tento týden odejde za Sdružení místních samospráv ČR pro-
testní dopis ministru zemědělství. Dále vyzýváme všechny starosty, 
kteří tak doposud neučinili, aby se postavili za požadavky Druhé zlín-
ské výzvy http://www.jurencakova.cz/druha-zlinska-vyzva/ a bedlivě 
sledovali další aktivity s cílem uhájit pro venkov co možná nejdůstoj-
nější podmínky na příštích sedm let. Času není nazbyt.

Zdroj: SMS
Mezititulky TSu

Svaz měst a obcí se ohradil vůči
novému Programu rozvoje venkova

Svaz měst a obcí reaguje na znepokojující vývoj přípravy nové-
ho Programu rozvoje venkova (PRV) na ministerstvu zemědělství, 
a to zejména s ohledem na potřeby venkovských, pro které je ten-
to program zcela zásadní. Na prvním letošním jednání na minister-
stvu zemědělství dne 20. 2. 2013 byl představen předběžný a pro 
Svaz zcela nový návrh struktury PRV, kde většina opatření zaměře-
ných na potřeby obcí nebyla pro přímé žádosti obcí či jejich svazků 
předběžně doporučena k implementaci s ohledem na omezený roz-
počet a přesun 300 mil. Eur ze Společné zemědělské politiky do 
strukturálních fondů v rámci vyjednávání evropského rozpočtu. 

V celé prioritě jsou předběžně doporučena k implementaci 
pouze následující opatření:
–  Investice do nezemědělských činností 

(KOM /2011/ 627 čl. 20. 1. b)
–  Investice do drobné vodohospodářské infrastruktury 

(KOM /2011/ 627 čl. 21. 1. b)
–  Místní akční skupiny LEADER – 5 % z rozpočtu PRV 

(KOM /2011/ 627 čl. 42)

Pro obce a města jsou jasnou prioritou opatření věnující se pod-
poře drobné infrastruktury všeho druhu a investice do základních 
služeb obsažená v nařízení (KOM /2011/ 627 čl. 21. 1. b, d). Z 
předběžného návrhu PRV však pro přímé žádosti o dotace obcí zů-
stala pouze podpora drobné vodohospodářské infrastruktury, kte-
rá není v současné době nijak definována. Svaz má navíc informa-
ce, že oněch 300 mil. Eur bylo přesunuto do strukturálních fondů 
s tím, že z nich bude řešena právě vodohospodářská infrastruktu-
ra a ochrana krajiny. Vyvstává zde tedy logická otázka, zda z PRV 
s ohledem na omezený rozpočet tento druh infrastruktury vůbec 
podporovat. Podpora základních služeb vycházející z nařízení by se 
podle návrhu měla řešit ze strukturálních fondů. Není však žádným 
způsobem zaručeno, že operační programy financované ze struk-
turálních fondů tyto potřeby pokryjí.

Proti tomuto návrhu, který zjevně poškozuje zájmy našich člen-
ských obcí, Svaz razantně vystoupil již na zmíněném jednání. Zá-
roveň byl přímo na ministra zemědělství Petra Bendla odeslán ne-
souhlasný dopis, který obsahuje i konkrétní doporučení na úpravu 
PRV. Další jednání se uskuteční na ministerstvu zemědělství 6. břez-
na, kde Svaz znovu tvrdě vystoupí proti navržené struktuře. O vý-
sledcích jednání Vás budeme informovat.

Mezi základní požadavky Svazu patří:
–  Vyčlenit adekvátní částku z PRV určenou na potřeby 

venkovských obcí.
–  Rozšířit podporu pro další druhy infrastruktury 

(KOM /2011/ 627 čl. 20. 1. b).
–  Implementovat opatření týkající se základních služeb 

(KOM /2011/ 627 čl. 20. 1. d).
– Zvážit podporu vodohospodářské infrastruktury z PRV.

Mgr. et Mgr. Tomáš Lysák,
oddělení vnějších vztahů SMO ČR

http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/svaz-
-se-ohradil-vuci-novemu-navrhu-programu-rozvoje-venkova.aspx
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2014+ Venkovské oblasti, nebo
póly růstu? Pozice se vyjasňují
Česko-slovenský seminář o budoucí roli obcí 
a měst přinesl pozoruhodné momenty

Ve dnech 21. – 22. ledna se v minoritském klášteře v Praze usku-
tečnil česko-slovenský seminář na téma role měst a obcí při využí-
vání evropských fondů, který organizovalo české ministerstvo pro 
místní rozvoj a slovenské ministerstvo dopravy, výstavby a regionál-
ního rozvoje.

Více než tři desítky příspěvků většinou rekapitulovaly pozitiva 
i negativa současného programového období a formulovaly stano-
viska jednotlivých zúčastněných stran. Náročná administrativa, ne-
možnost křížového financování v některých programech, duplici-
ta kontrol a přílišné lpění na nesmyslných formalitách bez důrazu 
na komplexní přínosy projektů včetně mnohých dalších problémů 
rekapitulovali přednášející z řad zástupců obcí, měst i ústředních 
orgánů státní správy.

Sdružení místních samospráv reprezentoval tajemník Tomáš 
Chmela a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik. Druhý jmeno-
vaný stručně, pragmaticky a zejména svižně zhodnotil systém(y) 
čerpání dotačních podpor ve stávajícím programovém období, vy-
tkl momenty nadměrné byrokracie při uskutečňování projektů roz-
voje na území Dolních Břežan.

K vyjasnění pozic hlavních aktérů z řad municipalit napomohl 
příspěvek Tomáše Chmely. Ten poukázal na zjevnou nevyváženost 
čerpání prostředků z EU, kdy do menších obcí ve stávajícím pro-
gramovém období dosud „přiteklo“ v absolutních i relativních čís-
lech výrazně méně finančních prostředků, než do větších měst-
ských center a vyspělých regionů. (Bráno dle kritéria přepočtu na 
obyvatele). Výsledkem této selektivní podpory vybraných center a 
projektů pak je neustálé vzdalování se již vyspělých urbanizova-
ných regionů a zvyšování sociálních a hospodářských rozdílů v pro-
blémových regionech soudržnosti a v takřka všech venkovských 
oblastech ČR.

odstranit Překážky bránící 
dobré imPlementaci dotací Přes mas

Tomáš Chmela proto vyzval přítomné k respektování oprávně-
ných potřeb venkovských a málo rozvinutých regionů v duchu po-
litiky solidarity a soudržnosti. SMS ČR se tak otevřeně přihlásilo k 
principům kohezní politiky, které si kladou za cíl odstraňování me-
ziregionálních rozdílů, jež jsou v českém prostoru nejvýraznější me-
zi městskými centry a venkovem. Hlavním principem, který by mo-
hl dominantně napomoci řešit současný neutěšený stav v podpo-
ře rozvoje venkova, pak SMS ČR vyzdvihlo metodu LEADER, která 
je rozsáhle podpořena v Nařízeních EK k budoucnosti kohezní po-
litiky. Navzdory rozsáhlé negativní kampani jsou místní akční sku-
piny fungujícím implementačním mezičlánkem již ve stávajícím 
programovém období. Nyní je potřebné, aby všechny organizace 

sdružující obce napřely síly a spolupracovaly na odstranění překá-
žek (např. otázka certifikace MAS), které by mohly budoucí roli 
místních akčních skupin eliminovat.

venkov má Právo na rozvoj, 
nejen velké aglomerace!

Toto zásadní sdělení vyvolalo následnou diskusi. Oldřich Vlasák, 
místopředsedu Evropského parlamentu a zároveň místopředseda 
Svazu měst a obcí v reakci na příspěvek tajemníka SMS ČR zcela 
otevřeně prohlásil, že rozvoj ČR spatřuje zejména v podpoře inte-
grovaných projektů měst a větších celků, které by měly zabezpečit 
snížení nezaměstnanosti a rozvoj regionů. Venkovský prostor, před-
stavovaný menšími a malými obcemi, údajně tento potenciál nemá.

Tajemník SMS ČR v té souvislosti připomněl, že prioritou by stá-
le mělo být nalezení společného stanoviska všech organizací usilu-
jících o rozvoj venkovských obcí, byť půjde o mimořádně obtížný 
proces. Je potřebné, aby kromě cílů hospodářského růstu byla pa-
třičně vnímána i potřeba sociální stability, soudržnosti a solidárních 
a přátelských vztahů mezi městy a venkovem. V oblasti principů 
čerpání SMS je stále připraveno podpořit určité formy částečné ná-
rokovosti, které by vedly ke zvýšení absorpční kapacity území. Již 
v současném programovém období tento model funguje například 
v oblasti podpor zpracování územních plánů z IOP.

Nesporným přínosem semináře bylo vytříbení pozic jednotlivých 
aktérů. Následující měsíce přípravy smlouvy o partnerství ukáží, 
zda pojetí znásobené podpory urbanizovaných pólů růstu i přes vý-
razný nezdar ve stávajícím programovém období opět převáží nad 
stále nevyužitým potenciálem venkovských a hospodářsky slabých 
oblastí. Je zcela zřejmé, že všichni aktéři opravdově hájící zájmy ob-
cí, měst a venkovských regionů, budou proti tomuto jednostran-
nému a neefektivnímu vynakládání dotačních prostředků z rozpoč-
tu EU i nadále účinně vystupovat.

Mgr. Zdeněk Miklas
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Komuniké z jednání zástupců NS MAS a SMO

MAS nejsou žadatelem, ale implementační
strukturou. LEADER není lokalita podpory,
ale nástroj integrovaného přístupu

Na dvoustranném jednání mezi SMO ČR a NS MAS ČR dne 
19. února 2013 bylo docíleno výrazného pokroku v oblasti vy-
jasnění si dezinformací vznikajících nedostatečnou komunikací.

Společným cílem SMO ČR a NS MAS ČR je zajistit co nejtrans-
parentnější, nejotevřenější a nejprůhlednější fungování MAS. Pří-
prava certifikačních pravidel znamená dle společného názoru sta-
novení minimálních standardů pro práci MAS v dalším období s cí-
lem mít na území obcí kvalitně fungující MAS, a to jak v oblasti 
administrativy integrovaného přístupu komunitně vedeného míst-
ního rozvoje (metody Leader) jako nástroje rozvoje venkova, tak 
i v oblasti fungování místního partnerství. Při přípravě „certifika-
ce“ MAS nejde o eliminaci počtu MAS nebo jejich selekci, ale o za-
jištění kvality.

SMO ČR i NS MAS ČR se dohodly diskutovat základní pravidla 
fungování MAS stejně jako míru zapojení obcí do jejich veřejné 
kontroly. Metoda LEADER a činnost MAS jsou dle vyjádření SMO 
ČR přínosem pro venkovské oblasti, což dokazuje nejen objem fi-
nančních prostředků, které se přes MAS na venkov dostaly, ale i zá-
jem obcí a dalších aktérů spolupracovat na základě místního part-
nerství. V zájmu venkova je potřeba činnost MAS zachovat a pod-
pořit v oblasti zapojování občanů do dění.

Místní akční skupiny si v žádném případě nepřivlastňují pravo-
moci náležící samosprávě obcí, naopak svou činností se jim snaží 
v drtivé většině MAS všemožně pomáhat k tomu, aby se území ob-
cí co nejvíce rozvíjelo. Přispívají k tomu, aby obce (tedy jejich před-
stavitelé) naplnily zákonnou povinnost pečovat o všestranný roz-
voj svého území a o potřeby svých občanů danou § 2 Zákona ob-
cích. Stejně tak si MAS neberou právo zastupovat všechny občany 
v daném území, jsou uskupením místních aktivních organizací, fi-
rem a jedinců, kteří mají zájem o rozvoj daného území a rozhodli 
se vytvořit místní partnerství, jehož prostřednictvím se podílí na ak-
tivitách směřujících k rozvoji regionu.

MAS, stejně jako SMO ČR, si uvědomují, že ne všechna téma-
ta a priority operačních programů bude vhodné implementovat 
prostřednictvím MAS – primárně je to vhodné tam, kde je výho-
dou místní znalost území regionu při výběru projektů, kde záleží 
na partnerské spolupráci a provázání projektů a také tam, kde bu-
de výhodou integrace projektů z různých operačních programů. 
Prioritou MAS je získat co nejvíce podpory – tedy témat – pro ven-
kov a s tím samozřejmě i dostatek finančních prostředků. Ze stra-
ny NS MAS bylo rámcově upozorněno na fakt, že v programu Le-
ader nejsou MAS konečným žadatelem, ale implementační struk-
turou, a že metoda LEADER není lokalitou podpory, ale nástrojem 
integrovaného přístupu.

V závěru se účastníci jednání dohodli v předstihu řešit potenci-
álně sporné body vzájemné koexistence přímo bez vnějších vlivů 
a zásahů.

Zdroj: NS MAS
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2013/jednani-zastupcu-ns-

-mas-cr-a-smo/

 

Názory Svazu a Národní sítě MAS
nejsou v rozporu

V reakci na debaty vedené ohledně fungování místních akčních 
skupin (MAS) v příštím programovém období se dne 19. února 2013 
sešel výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech a zástupce NS MAS 
Václav Pošmurný, aby došlo k vyjasnění stanovisek obou organizací. 

Základním stavebním kamenem jednání byla shoda na tom, že 
současná situace vznikla na základě různých dezinterpretací, kte-
ré vedly ke směšování role obcí a MAS v regionálním rozvoji. Ob-
ce jsou ze zákona zodpovědné za rozvoj území, a to zejména v ob-
lasti základních veřejných služeb a infrastruktury, a nemohou své 
povinnosti přenášet na jiné subjekty. MAS jsou výborným nástro-
jem doplňujícím aktivity státu a samospráv. Proto ani systémový 
návrh Svazu na vytvoření meziobecní spolupráce v rámci ORP, kte-
rý směřuje ke zkvalitnění veřejných služeb a infrastruktury, není 
z pohledu NS MAS s činností místních akčních skupin v rozporu 
a žádným způsobem nepřebírá ani nenahrazuje jejich roli, která je 
zejména ve tvorbě místního partnerství mezi veřejným sektorem, 
podnikateli a neziskovým sektorem. Nastavení meziobecní spolu-
práce v rámci území ORP je také cestou a příležitostí, jak zefektiv-
nit fungování veřejné správy za evropské peníze, a to i za horizont 
roku 2020.

Svaz nikdy nestál proti činnosti MAS, které jsou zejména pro 
malé obce významným nástrojem pro čerpání evropských peněz. 
Dlouhodobě však zastává jednoznačný názor, že pouze kvalitně 
fungující MAS jsou přínosem pro rozvoj obcí a regionů. V této sou-
vislosti dospěli účastníci jednání ke shodě, že role MAS je vyjasně-
na v základní rovině partnerství, ale nadstavbová část aktivit a otáz-
ky spojené s přípravou na nové programové období vyjasněny zce-
la nejsou. Z tohoto důvodu se Svaz chce aktivně spolupodílet na 
nastavování pravidel a řešení stále otevřených otázek jejich činnos-
ti, a to nejen prostřednictvím diskuse, ale i konkrétní přípravou cer-
tifikace MAS, kterou má v kompetenci Ministerstvo zemědělství 
a kde bude Svaz jedním z partnerů. Závěrem schůzky se zúčastně-
ní shodli, že názory obou organizací nejsou v rozporu. Jaromír Jech 
také vyjádřil zájem zúčastnit se Valné hromady NS MAS 14. břez-
na ve Žlutici u Karlových Varů, kde by pokračoval další dialog obou 
organizací. 

Stanovisko SMO čR
Zdroj: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/

nazory-svazu-a-narodni-site-mas-nejsou-v-rozporu.aspx
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Předsednictvo SMS ČR podpořilo Druhou Zlínskou výzvu

Česká republika potřebuje zásadní
reformu dělení evropských
prostředků ve prospěch regionů

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
předsednictvo SMS ČR podpořilo znění Druhé Zlínské výzvy, 

která usiluje o zásadní zlom v dělení eurofondů po roce 2013.
Chceme pro obce a menší města ukrojit co nejvíce prostřed-

ků určených na rozvoj naší země. Právě obce a menší města to-
tiž eurofondy nejvíce potřebují a umí tyto prostředky efektivně 
zúročit ve prospěch zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a ži-
votního prostředí v našich regionech.

Vyzýváme Vás proto k zapojení se k Druhé Zlínské výzvě vy-
plněním formuláře na tomto webu: http://www.jurencakova.cz/
druha-zlinska-vyzva/

Pokud se k Vám výzva již dostala jiným kanálem, děkujeme za 
podporu. Pokud zatím s podporou váháte, věříme, že se rozhod-
nete správně.

Děkujeme za podporu výzvy a za její šíření mezi další staros-
ty i občany.

Názor SMO

Spolupráce obcí v území jako základ
úspěchu čerpání prostředků z fondů EU
i dlouhodobě udržitelné samostatnosti obcí

Jedním ze základních předpokladů pro vyjednání odpovídající-
ho objemu finančních prostředků z fondů EU pro řešení základních 
potřeb obcí je systémový návrh čerpání, který poskytne Evropské 
komisi, ale i příslušným ministerstvům, záruku, že půjde o skuteč-
né zefektivnění výkonu veřejné správy. Vzhledem k prioritám sta-
noveným pro budoucí období na úrovni EU je téměř jisté, že po-
kud k systémovému řešení v oblasti efektivní veřejné správy na 
místní úrovni nedojde, nebude celá řada priorit obcí a měst v dal-
ším období financovatelná. Zároveň je šance z prostředků EU v ná-
sledujících sedmi letech nastartovat a prosadit dlouhodobou me-
ziobecní spolupráci, která by pokračovala i po ukončení této pod-
pory, a to při zachování samostatnosti i těch nejmenších obcí.

Základním cílem je, aby starostové měli rozvoj svého území pev-
ně v rukou, a nemohl tak o něm rozhodovat (byť nepřímo) někdo 
jiný, např. kraje, stát, místní akční skupiny (dále jen MAS) nebo dal-
ší subjekty. Svaz proto navrhuje nastavení systému meziobecní spo-
lupráce v území, založeného na mechanismu koordinace a rozho-
dování prostřednictvím sborů volených představitelů. Návrh, který 
schválila Rada Svazu na svém zasedání dne 23. listopadu 2012, 
předpokládá vznik speciálních svazků obcí s pokrytím celé republi-
ky, a to vždy pro území totožné se správním obvodem ORP. Takto 
definované území je základním skladebním kamenem rozvoje ce-
lého území státu a umožňuje smysluplné využití prostředků na pri-
ority definované na základě dohody starostů (či dalších pověřených 
volených představitelů) v daném území. O realizaci vybraných prio-
rit v oblasti veřejných služeb a veřejné infrastruktury budou rozho-
dovat výhradně obce z titulu jejich postavení jako subjektu veřejné 
správy zodpovídajícího jak za dostupnost služeb a příslušné inves-
tice, tak jejich udržitelnost. Jde především o priority v oblasti škol-
ství, ale i sociálních služeb, odpadového hospodářství, dopravní ob-
služnosti, životního prostředí apod. Navrhované řešení tedy umož-
ní výrazně posílit roli obcí vzhledem k působení ostatních aktérů 
v území a z dlouhodobého hlediska také žádoucí rozvoj meziobec-
ní spolupráce. Tím přispěje zároveň k dlouhodobé udržitelnosti sa-
mostatnosti i těch nejmenších obcí, která je ze strany státu více či 
méně zřetelně ohrožována.

východiska Pro formování meziobecní sPoluPráce 
na bázi sPeciálních svazků obcí

Základním východiskem pro navrhované řešení jsou nezpochyb-
nitelné kompetence obcí rozhodovat o rozvoji svého území a pe-
čovat o potřeby svých občanů, vyplývající z Ústavy ČR i zákona 
o obcích. Návrh vytvořit speciální svazky obcí (dále jen spádové mi-

Kunínská deklarace

Předsednictvo Komory obcí SMO ČR na svém zasedání 12. 2. 2013 
v obci Kunín jednalo o tzv. Druhé Zlínské výzvě, která žádá vládu 
Petra Nečase o náležité zohlednění potřeb českých obcí, měst a je-
jich sdružení při čerpání evropských peněz v příštím programovém 
období 2014 – 2020. Předsednictvo Komory obcí se jednoznačně 
shodlo, že v převážné většině případů Druhá zlínská výzva vyjad-
řuje podporu dlouhodobým požadavkům Svazu měst a obcí.

Zohlednění potřeb obcí a měst ve všech relevantních operačních 
programech je jedním ze základních cílů, které Svaz ve vztahu k jed-
notlivým resortům prosazuje již od svého XII. Sněmu v roce 2011. 
Jde o tzv. územní dimenzi operačních programů, která má zajistit 
směřování prostředků z operačních programů na potřeby jednotli-
vých typů území. Za tímto účelem Svaz vypracoval ucelenou kon-
cepci územní (a urbánní dimenze), zohledňující postavení obcí a 
měst a oblasti jejich potřeb. K vytvoření jasně definovaných priorit 
zaměřených na potřeby měst a obcí se vláda Petra Nečase zavázala 
již po společném jednání se zástupci SMO ČR na konci ledna 2013.

Na výše uvedenou koncepci územní a urbánní dimenze navazuje 
i návrh systémového řešení financování potřeb v oblasti zajištění zá-
kladních veřejných služeb v samosprávné působnosti obcí, který by 
znamenal možnost vyjednání určitého balíku peněz pro obce a měs-
ta v rámci správního obvodu obcí s rozšířenou působností. Pro toto 
řešení by však musely být splněny určité podmínky, zejména vytvoře-
ní integrované strategie pro dané území a plošné řešení na území ce-
lé ČR, které by zaručilo, že dojde k zefektivnění veřejné správy na 
místní úrovni. Podrobnosti o tomto návrhu Svazu se můžete dočíst 
v lednovém čísle Informačního servisu nebo na webových stránkách.

K metodě LEADER Svaz zastává konzistentní postoj již delší dobu. 
Chápe ji jako jednu z cest financování rozvoje venkovských území. 
Nesmí to však být cesta jediná, výlučná nebo dominantní. Z hlediska 
fungování veřejné správy jsou to právě obce, které jsou zodpovědné 
za rozvoj svého území, a tuto roli nemá přebírat MAS. Je třeba se 
shodnout na oblastech, kde se činnost a podpora MAS jeví jako 
vhodná a přínosná. Obce jsou na základě své samosprávné působ-
nosti zodpovědné za poskytování veřejných služeb a péči o veřejnou 
infrastrukturu a na tyto úvahy právě navazuje systémový návrh Sva-
zu na vytvoření rozhodovacích a koordinačních mechanismů formou 
tzv. shromáždění starostů v rámci území správního obvodu ORP, kte-
rý by zohlednil výlučné kompetence a reálné potřeby obcí.

Za Komoru obcí Josef Bezdíček, předseda 
Antonín Lízner, místopředseda 

Mgr. Pavel Drahovzal, místopředseda 
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kroregiony), ve kterých by se rozhodovalo na základě sboru vole-
ných představitelů, se opírá i o předchozí zkušenosti a snahy o na-
stavení meziobecní spolupráce (např. bývalá okresní shromáždění 
nebo pokus o systémový přístup spolupráce obcí na bázi společen-
ství obcí).

Spádový mikroregion tvořený správním územím ORP předsta-
vuje prostorovou jednotku, ve které se odehrává většina každo-
denních aktivit obyvatelstva. Dojížďka obyvatel za prací, do školy, 
za službami nebo kulturou vytváří husté předivo vztahů mezi ob-
cemi. Jedním z východisek je i skutečnost, že s touto územní jed-
notkou počítají a pracují jak jednotlivá ministerstva (MMR, MV, 
MPSV), tak kraje. Území správních obvodů ORP jsou chápána jako 
nejnižší územní jednotky, kde je možné realizovat regionální poli-
tiku a rozvoj a nastavit pro tento rozvoj systematický sběr dat a in-
formací za dané území.

Vytvořením spádových mikroregionů v rámci území správních 
obvodů ORP nebudou dotčeny již funkční účelové mikroregiony, 
které byly založeny za účelem řešení jednoho nebo několika kon-
krétních úkolů (např. správa a provoz vodovodu), při rozvoji ces-
tovního ruchu apod. Cílem je naopak podpořit rovněž fungování 
stávajících účelových mikroregionů založených obcemi a podporo-
vat dosahování jejich cílů.

role sPádových mikroregionů a oblasti 
koordinace Prostřednictvím „sborů starostů“

Předpokládá se, že spádové mikroregiony, tvořené svazkem ob-
cí na území správního obvodu ORP, budou plnit následující role:

a) roli z hlediska budoucího čerpání fondů EU, která umožní 
rovnoměrný a vzájemně provázaný rozvoj území, podporu zejmé-
na malých obcí při čerpání prostředků, zajištění rozhodovací pra-
vomoci zástupců obcí v oblasti veřejných služeb a infrastruktury 
s ohledem na působení MAS a dalších aktérů v území apod.

b) roli z hlediska efektivního fungování veřejné správy, zejména 
vzhledem k zajištění dostupnosti veřejných služeb v kompetenci 
obcí (školství, odpadové hospodářství, sociální začleňování apod.).

Vznik spádových mikroregionů umožní:
• koordinaci a spolupráci obcí při zajišťování vybraných služeb 

v rámci samostatné působnosti obcí plošně po celé ČR;
• obhajobu společných zájmů vůči ústředním orgánům státní sprá-

vy v území a vůči krajům;
• vymezení vztahu k aktivitám MAS a spolupráci s dalšími aktéry 

v daném území;
• možnost udržitelnosti meziobecní spolupráce (po fázi ustavení 

a stabilizace z prostředků EU) výhledově napojením na systém 
veřejných rozpočtů.
Nejprve je v krátkodobém horizontu potřeba prosadit roli spá-

dových mikroregionů jako nástroje efektivního využívání fondů EU. 
Cílem je využití této instituce coby prvku podporujícího realizaci 
opatření zaměřených na rozvoj měst a obcí především z Integrova-

ného regionálního operačního programu (IROP), ale i dalších ope-
račních programů (OP), a umožňujícího na bázi integrovaného plá-
nu řešit společné problémy při zajištění vybraných služeb. Cílem je 
tedy dosáhnout souladu mezi obcemi v daném území při formu-
lování investičních a neinvestičních priorit a projektových záměrů 
v oblastech společného zájmu a podporovat kapacitu obcí pro vy-
tváření těchto projektů.

Z výše uvedeného vyplývají následující oblasti činnosti spádo-
vých mikroregionů:
• formulování postojů k dostupnosti vybraných služeb a mecha-

nismus umožňující dosáhnout společného stanoviska obcí v da-
ném území;

• vytvoření integrovaného plánu rozvoje území (analýza situace 
v dostupnosti vybraných služeb, definování cílů a priorit a stra-
tegie jejich dosažení, stanovení finančního rámce investičních 
i neinvestičních záměrů);

• vytvoření mechanismů pro sledování a vyhodnocování realiza-
ce integrovaného plánu;

• podpora pro předkládání projektových žádostí ze strany obcí, 
případně organizací zakládaných obcemi. 

možnosti financování vzniku 
a fungování sPádových mikroregionů

Pro dosažení cílů popsaných výše bude potřeba zajistit finanční 
prostředky kromě samotného vytvoření spádových mikroregionů 
také na financování potřebného aparátu pro zajištění předpoklá-
daných činností – administrativní a koordinační aktivity, analytické 
a koncepční práce, podpora při vytváření integrovaných plánů roz-
voje a jejich realizaci, podpora obcí při přípravě a předkládání ty-
pových projektů atd. Předpokládá se zapojení 2–3 osob podle po-
čtu obcí ve spádovém mikroregionu, pro jejichž působení by bylo 
vytvořeno zázemí dle dohody obcí v daném území. Na tyto aktivi-
ty je možné nárokovat prostředky z fondů Společného strategic-
kého rámce, především IROP, dále Evropského sociálního fondu 
(ESF) zaměřeného na lidské zdroje a Operačního programu Tech-
nická pomoc, kde je možné spojit vytvoření a fungování svazků s 
procesy modernizace veřejné správy a konsolidace veřejných slu-
žeb na místní úrovni.

Podmínkou je vyjednání zařazení těchto témat do programo-
vých dokumentů s příslušnými řídicími orgány. Využití prostředků 
EU je však jako v ostatních případech podmíněno nutností zajistit 
spolufinancování ze strany příjemců (nyní minimálně ve výši 15 %). 
Vzhledem k tomu, že část nákladů spojená s fungováním svazku 
nemusí být z pohledu pravidel čerpání způsobilá, je nutné počítat 
i s dílčím financováním ze strany jeho členů.

Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se předpokládá 
možné posílení role spádových mikroregionů (svazků obcí v rámci 
správního území ORP) coby partnera pro územní státní správu a dal-
ší klíčové aktéry v území, včetně možnosti spolupráce obcí sdruže-
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ných ve svazku i v dalších oblastech společného zájmu dle jejich pri-
orit. Ustavení spádových mikroregionů jako systémotvorného prv-
ku výkonu veřejné správy v území a bezproblémové fungování i po 
roce 2020 však bude vyžadovat rozšíření okruhu zdrojů jejich finan-
cování. To předpokládá včasné zahájení debaty např. ohledně mož-
nosti napojení na systém veřejných rozpočtů, především RUD.

legislativní úPrava vzniku 
a fungování sPádových mikroregionů 

Vzhledem k tomu, že v návrhu jde primárně o nastavení mecha-
nismů meziobecní spolupráce obcí a cílem je ustavit speciální spá-
dové mikroregiony (tj. svazky obcí v územním obvodu ORP) na bázi 
„dobrovolnosti“ po celé ČR, je navrhováno zakotvení rolí speciální-
ho svazku v zákonu o obcích. Využití zákona o podpoře regionální-
ho rozvoje nebo ustanovení stavebního zákona týkající se Rady ob-
cí pro udržitelný rozvoj území se nejeví pro účely formování mezio-
becní spolupráce jako vhodné. V prvním případě je nejasný vývoj 
tohoto zákona a jeho další role v právním řádu ČR a nebezpečí po-
sunutí role fungování svazků obcí pouze jako obslužné struktury pro 
účely realizace čerpání fondů EU (jako v případě současných regio-
nálních rad). Ve druhém případě rovněž nejde o spolupráci obcí vy-
cházející ze samostatné působnosti (ze sdílení primárních kompe-
tencí), nejde tedy o klasickou spolupráci založenou na meziobecní 
spolupráci (zespodu). Rada je zároveň orgán bez právní subjektivity. 
Jedinou vhodnou formou je tak opření se o samostatnou působnost 
obcí zakotvenou v zákonu o obcích a jejich ochotu vzájemně spolu-
pracovat při zajištění rozvoje širšího území a při zabezpečení dostup-
nosti veřejných služeb v primární kompetenci. 

Stávající právní úprava zákona o obcích již nyní upravuje posta-
vení dobrovolného svazku obcí a vymezuje jeho činnosti. Nejsou 
zde však uvedeny potenciálně významné a žádoucí oblasti spolu-
práce, jako např. podpora malého a středního podnikání, některá 
témata v oblasti životního prostředí, ale především spolupráce při 
realizaci kohezní politiky, resp. využívání fondů EU. V případě, že 
bude svazek takovouto rolí pověřen, je zřejmé, že orgány ústřed-
ní správy budou vyžadovat přinejmenším technickou legislativní 
úpravu postavení speciálního svazku.

V zákonu o obcích tak budou muset být nově doplněna ustano-
vení o speciální úpravě svazku pro realizaci kohezní politiky a čerpá-
ní fondů EU a upraveny jeho základní orgány. Zde je možné uvažovat 
o vzniku orgánů obdobných jako v případě obce – tj. shromáždění 
zástupců obcí (sbor starostů), volený výbor a volený předseda, či je 
možné vytvořit pouze jeden orgán – sbor starostů, kterému předse-

dá volený předseda. Pro účely zde popsané meziobecní spolupráce by 
bylo zřejmě nejvýhodnější, aby druhá varianta byla stanoveným mini-
mem pro všechny, ale zároveň by měla být ponechána možnost vy-
tvořit i složitější strukturu, pokud bude svazek chtít plnit další úkoly 
v samostatné působnosti či nabývat majetek. V takovém případě by 
musely být zákonem upraveny i kontrolní mechanismy apod.

Další řešenou oblastí je otázka dosahování souhlasu sboru sta-
rostů. Mezi možnými způsoby se jako nejvhodnější jeví hlasování 
na principu většiny obcí a zároveň většiny počtu obyvatel daného 
území. Tato možnost zaručuje ochranu malých obcí a zároveň ga-
rantuje nalezení řešení, které je výhodné pro většinu obyvatelstva.

závěrem
Zde popsaný návrh formování meziobecní spolupráce vychází 

ze samostatné působnosti obcí a ochoty jejího sdílení při řešení 
společných potřeb, má z principu dobrovolný charakter – nastave-
ní je však nutné provést na území celé ČR. V opačném případě ne-
budou tyto struktury brány Evropskou komisí ani centrální státní 
správou jako relevantní partner a celý koncept bude odsouzen 
k neúspěchu.

Navržený systém umožňuje propojit určité reformní kroky v ČR 
na úrovni územního obvodu ORP s prioritami a zajištěním základ-
ního rozvoje, služeb a infrastruktury s pomocí fondů EU. Jde o sys-
témové řešení, které umožní v rámci následujících sedmi let zajistit 
rovnoměrný a vyvážený rozvoj základních veřejných služeb po celé 
ČR a vyjednat pro tyto účely rozumný objem finančních prostřed-
ků v rámci územní dimenze pro období čerpání fondů 2014–2020. 

Zároveň tento návrh umožní vytvořit pevný základ dlouhodobé 
spolupráce obcí v daném území v rámci samostatné působnosti 
a její udržitelnost i po roce 2020. Nepochybně tak dojde k poža-
dovanému zefektivnění výkonu veřejné správy v území a úspoře fi-
nančních prostředků, a to při zachování samostatnosti všech obcí. 
Navrhované řešení je tak v konečném důsledku vlastně přirozenou 
obranou proti tlakům státu na slučování obcí.

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
vedoucí oddělení vnějších vztahů Kanceláře Svazu

http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/spolu-
prace-obci-v-uzemi-jako-zaklad-uspechu-cerpani-prostredku-z-
-fondu-eu-i-dlouhodobe-udrzitelne-samostatnosti-obci.aspx

Příspěvek byl zpracován s využitím dokumentu Teze spolupráce 
obcí při zajišťování dostupnosti statků a služeb v rámci územního 
obvodu ORP – Svazek obcí územního obvodu ORP.

T é m a :  B u d o u c í  p r o g r a m y  p r o  r o z v o j  v e n k o v a  1 2T

Ilustrační fotografie v této rubrice: Ivo Havlík

http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/spoluprace-obci-v-uzemi-jako-zaklad-uspechu-cerpani-prostredku-z-fondu-eu-i-dlouhodobe-udrzitelne-samostatnosti-obci.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/spoluprace-obci-v-uzemi-jako-zaklad-uspechu-cerpani-prostredku-z-fondu-eu-i-dlouhodobe-udrzitelne-samostatnosti-obci.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/evropske-fondy/spoluprace-obci-v-uzemi-jako-zaklad-uspechu-cerpani-prostredku-z-fondu-eu-i-dlouhodobe-udrzitelne-samostatnosti-obci.aspx
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kolik lidí se už pod výzvu podepsalo?
K datu 27. února 2013 je pod výzvou 

1270 podpisů. 

Ve výzvě píšete, že by se měl zaručit 
„model nárokového čerpání minimálně 
65 % prostředků alokovaných do IROP 
2014–2020 za účelem vyvážené a efek-
tivní distribuce prostředků eU do úze-
mí.“ Můžete to, prosím, blíže vysvětlit? 

Obce v současné proměnlivé a nestabil-
ní době potřebují jistotu. Zastávat funkci 
starosty je čím dál obtížnější a dvojnásob to 
platí pro menší obce. Právě proto jsem 
s kolegy protagonisty Druhé zlínské výzvy 
formulovala tento bod. Ideálním stavem, 
který je jednou z variant, by bylo oněch 65 
procent z budoucího IROPu rozdělovat za 
podmínky přesně určených cílových inter-
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R
Na webových stránkách Jany Ju-

řenčákové to v těchto dnech přímo 
vře. Je totiž autorkou Druhé zlínské 
výzvy, která vyvolala bouřlivé reak-
ce mnoha starostů i obyvatel venko-
va či zástupců samospráv. „Venkov si 
musí o svých prostředcích rozhodo-
vat sám. Neexistuje koordinace me-
zi jednotlivými řídícími orgány, která 
by zabránila dublování možných in-
tervencí, neexistuje taková imple-
mentační struktura a mechanismus, 
který by vedl k maximálně efektivní-
mu čerpání prostředků z příslušných 
operačních programů. Velké množ-
ství finačních prostředků bude čR 
vracet. Proč?“ ptá se Juřenčáková ak-
tuálně na svém webu. Pod výzvu se 
podepsalo v době tohoto rozhovoru 
již 1270 lidí a podpisů i podpůrných 
reakcí den ode dne přibývá. „Není 
možné předem zaručit stoprocentní 
úspěch, ale i částečné vítězství pro 
nás bude vítězstvím. Ano, očekává-
me, že boj bude úspěšný,“ říká býva-
lá místopředsedkyně Spolku pro ob-
novu venkova a bývalá senátorka.

Můžete v několika větách objasnit, 
oč jde v tzv. Druhé zlínské výzvě, jejíž 
jste iniciátorkou a autorkou? 

V kostce to shrnuji následovně: „Je tře-
ba povýšit obce, menší města a venkovské 
regiony na úroveň dalších partnerů, budou-
cích příjemců eurodotací. Dokázat, že i ven-
kov a samosprávy dovedou evropské pro-
středky čerpat efektivně, smysluplně a s při-
danou hodnotou. Sjednotit a zesílit hlas 
obcí, neboť jsou v současnosti přehlušová-
ny tvrdým lobbyingem silných hráčů z řad 
ministerstev, velkoměst i velkých firem.“

Jde tedy o smysluplnější rozdělová-
ní evropských dotací? V čem vidíte ze-
jména problém?

Ano, přesně tak. Stát nyní dělá vše pro-
to, aby obce čerpaly málo. Složitá byrokra-
cie, nejednotné metodiky, uživatelská pro-
středí, vysoký počet operačních programů, 
omezené možnosti uskutečnění investič-
ních projektů, přílišné lpění na formální 
podobě projektu bez hodnocení smyslu 
a způsobu realizace a nízká právní jistota 
příjemců starostů jsou nejčastější výtky, se 
kterými se setkávám. Přitom na druhé stra-
ně Česku hrozí nedočerpání desítek mili-

Věříme, že náš boj bude úspěšný,
říká autorka Druhé zlínské výzvy

Rozhovor s bývalou místopředsedkyní SPOV a exsenátorkou Janou Juřenčákovou

ard korun. Obce mají v zásobách investič-
ní projektové záměry, které jsou nyní u le-
du. Jedním z cílů Druhé zlínské výzvy bude 
výzva k přesunu některých nedočerpaných 
prostředků z eurofondů právě na projekty 
samospráv. 

Připojila se k vám řada významných 
osobností – představitelů institucí za-
stupujících venkov, zejména starostové 
či krajští zastupitelé apod. Očekávala jste 
takový ohlas?

Naši Druhou zlínskou výzvu podpořil Spo-
lek pro obnovu venkova ČR, Sdružení míst-
ních samospráv, zástupci Místních akčních 
skupin. Z Kunínské deklarace SMO mám po-
cit, že i jim jde o stejný cíl. Ohlas jsem oče-
kávala, protože jde o problém, který se opět 
dotýká většiny samospráv.

Jana Juřenčáková na slavnostním vyhlašování soutěže Vesnice roku 2012 v Luhačovicích
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vencí v souladu s požadavky EU fakticky 
podobně jako současné rozpočtové určení 
daní například podle počtu obyvatel a míry 
nezaměstnanosti v obci. Jsme však připra-
veni ve vyjednáváních slevit. Považovala 
bych za úspěch, pokud by se nám podařilo 
dosáhnout alespoň regionální nárokovosti. 
Pomocně tak označuji model, kdy by ales-
poň každému regionu o velikosti například 
bývalého okresu, bylo z oněch celostátně 
vyčleněných 65 procent z IROP garantován 
patřičný podíl k vyčerpání formou klasické 
soutěže projektů.

Původně bylo poměrně jasné, že by 
se přes MAS rozdělovaly dotace z růz-
ných operačních programů. V poslední 
době se to ale začalo zpochybňovat – 
například ze strany SMO. Proč myslíte, 
že tomu tak je? 

Víte, jedním z prostředků moci je vláda 
nad penězi. Kdo ji má soustředěnu, ten je 
vlivný a silný. Obce a venkov do této skupi-
ny nepatří, a i proto se potýká s tak závaž-
nými existenčními problémy. Můžeme si do-
sadit podle současných reálií z každého re-
gionu, jak to kde funguje, avšak systém 
zavedený metodou LEADER je od součas-
ných operačních programů diametrálně od-
lišný, řekla bych demokratičtější. Na chodu 
každé MASky se totiž vyváženou měrou po-
dílejí zástupci samospráv, podnikatelů i ne-
ziskového sektoru. Všichni si lidově řečeno 
vidí do talíře. Pak nastává otázka: Chceme, 
aby bylo vidět do talíře dělení evropských 
dotací? Já říkám jednoznačně ano! Těm, 
kteří se snaží pošpinit MASky, bych pak do-
poručila, aby se se stejnou vervou pustili do 
kritiky současných operačních programů. 
Bylo by to mnohem užitečnější. Průšvihů je 
tam totiž mnohonásobně více, o čemž svěd-
čí i trestně-právní dohry některých ROPů. 
O tom ale třeba SMO taktně mlčí. 

Věříte, že boj o eurodotace pro ven-
kov vyhrajete stejně, jako se to podaři-
lo s RUD?

Není možné předem zaručit stoprocent-
ní úspěch, ale i částečné vítězství pro nás 
bude vítězstvím. ANO, očekáváme, že boj 
bude úspěšný. J

Připomeňte prosím, co bylo cílem 
první Zlínské výzvy?

První Zlínská výzva – Iniciativa za živý 
venkov měla za cíl zmenšit rozdíl mezi pří-
jmy na jednoho občana Prahy a malých ob-
cí, ve zkratce změnit zákon o rozpočtovém 
určení daní tak, aby rozdíl nebyl 6,5 náso-
bek, ale aspoň trojnásobek. Dílčí úspěch té-
to výzvy byl k 1. 1. 2008, kdy nastala první 
změna zákona o RUD a vítězný konec byl 
završen změnou zákona o RUD platnou od 
1. 1. 2013. Vše je však závislé na fungující 
ekonomice, takže hodnotit budeme moci 
až po uplynutí roku 2013. 

Co považujete za největší úspěch ve 
funkci senátorky a také místopředsed-
kyně Spolku pro obnovu venkova?

Šla jsem do senátní funkce s cílem změ-
nit rozpočtové určení daní ve prospěch men-

ších celků, což se nakonec podařilo ve dvou 
krocích. Ve funkci místopředsedkyně Spol-
ku pro obnovu venkova se mně podařilo 
přiblížit práci Spolku svým kolegům – sená-
torům, kteří mají někdy mylný dojem, že 
oni jsou ti nejdůležitější. J Za velký úspěch 
považuji to, že se média naučila znát vý-
znam slova rozpočtové určení daní a zjisti-
la, jak jsou vlastně samosprávy financovány. 
A také to, že financování obcí se dotýká 
vlastně každého občana, protože ten to 
pak může poznat na svých podmínkách 
k bydlení ve vlastní obci, ve vlastním městě. 

Jak vzpomínáte na senátní volby, kde 
jste měla ve svém obvodu silnou konku-
renci osobností jako je Tomio Okamura 
a hejtman Zlínského kraje Mišák?

V senátních volbách jsem poznala, že 
občany ani tak nezajímá, kdo co pro ně 
udělal, ale spíše to, kdo jim toho více nasli-
buje a to já neumím. Slibuji jenom to, co 
jsem schopná ovlivnit a neumím slibovat 
vzdušné zámky. To byl možná můj problém 
a asi to tak mělo být, protože po šesti letech 
ve vysoké politice jsem už byla hodně una-
vená. Svůj slib o změně RUD jsem dodrže-
la, takže jsem odešla s čistým štítem a teď 
jsem jenom zvědavá, jak se projeví můj ná-
stupce. Zda to budou jenom slova, anebo 
budou následovat i činy. 

Co Vás v současné době nejvíce za-
městnává, když už nejste senátorkou? 

Po celou dobu svého působení jak v ko-
munální, tak v parlamentní politice jsem 
pokračovala ve svém podnikání – od roku 
1993 jsem daňový poradce. Takže dokon-
čuji své staré resty, dělám pořádky ve firem-
ní kanceláři a zpracovávám mzdy, účetnic-
tví a daně. V lednu jsem se začala angažo-
vat s Druhou zlínskou výzvou, od 1. února 
působím na částečný úvazek ve funkci po-
radce ministryně práce a sociálních věcí, za-
čala jsem učit daně na Univerzitě Tomáše 
Bati ve Zlíně, užívám si vnučky Niny a své ro-
diny a těším se na příchod vnoučka, který 
by se měl narodit na přelomu dubna a květ-
na. Ve zkratce řečeno: Užívám si života a vů-
bec se nenudím. J

Rozhovor vedla Marie Šuláková

Jana Juřenčáková v červnu 2012 při podpisu memoranda Venkov jako důstojné místo pro 
život s předsedou SPOV Eduardem Kavalou
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Vážené kolegyně, starostky,
Vážení kolegové, starostové,
Vážení komunální politici,
obracíme se na Vás opět po čase s nalé-

havou výzvou. Stejně, jako před několika le-
ty, kdy jsme příliš nevěřili, že se nám podaří 
změnit financování samospráv, odstranit dis-
kriminaci a zavést rámcový systém do dělení 
prostředků daňových poplatníků mezi stát 
a jeho samosprávy. Přesto se obcí a měst pod 
tehdejší Zlínskou výzvou za změnu RUD po-
depsalo v roce 2006 přes tisíc pět set staros-
tů a starostek. Tehdy jsme založili neformál-
ní Iniciativu za živý venkov a s pár nadšenci 
se vzbouřili proti nespravedlivému zákonu. 
Cíl se po náročné cestě završil 1. 1. 2013 – 
máme spravedlivější RUD.

Dnes jde opět o peníze, opět o zájmy na-
šich občanů, daňových poplatníků, našich 
regionů a jejich samospráv. Vláda má v le-
tošním roce vyjednat smlouvu s Evropskou 
komisí, na jejímž základě budou v novém 
rozpočtovém období 2014–2020 opět při-
cházet evropské prostředky. I po všech vý-
kyvech na finančních trzích zřejmě nepůjde 
o malé peníze, nicméně to bude patrně po-

slední příležitost získat významné prostřed-
ky z fondů EU do naší země.

Jako obyvatelé venkova, starostové obcí 
i menších měst, máme obrovské zkušenosti 
s čerpáním dotací v současném období, kte-
ré má řadu chyb. Z těch se musí budoucí eta-
pa čerpání dotací poučit. Bohužel pomyslný 
vlak jednání je již rozjetý a míří velmi silně 
vstříc velkým hráčům – silným firmám, velko-
městům i ministerstvům. Venkov se zdá být 
odsunut na boční kolej, nebo s nadsázkou na 
trasu lokálky, které navíc hrozí zrušení. Ob-
novili jsme proto naši neformální aktivitu Ini-
ciativy za živý venkov. Stejně jako před lety 
chceme vyvinout tlak na ústřední státní sprá-
vu. „Druhá zlínská výzva“ chce vyzvat vlá-
du, aby co nejvíce prostředků určených pro 
integrovaný rozvoj území, minimálně z 65 % 
bylo prakticky nárokovým systémem čerpáno 
přímo obcemi, městy a jejich sdruženími. Jen 
systém, který se bude blížit modelu nároko-
vatelného čerpání, odrážející míru potřeb 
jednotlivých regionů, splní očekávání neopa-
kovat chyby minulé včetně zamezení nežá-
doucím politickým vlivům. O efektech menší 
administrativy, jednoduché následné správy, 
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Ke Druhé zlínské výzvě se v únoru připojilo také předsednictvo SPOV ČR

D o k u m e n tD
Druhá zlínská výzva: Evropské peníze
přímo obcím, městům a jejich sdružením!
Výzva vládě, nechť neudělá stejnou chybu při dělení peněz EU jako vlády minulé.

eliminace politického klientelismu a korupce 
nemusíme snad ani hovořit.

Jsme přesvědčení, že můžeme společným 
hlasem vládu požádat o úpravu navrhova-
ného modelu čerpání evropských prostřed-
ků 2014 a dále. Není pozdě, z řady signálů 
víme, že lze návrhy pozměnit, ale chce to ra-
zantní a všeobecnou podporu. Myslíme si, 
že se nemáme čeho bát. Že můžeme být 
i díky argumentům zkušeností se stávajícím 
čerpáním úspěšní. Jen je třeba rychle jednat. 
Proto Vás vyzýváme touto Druhou zlínskou 
výzvou, abychom spojili síly napříč politic-
kým spektrem, napříč různým zastoupením, 
abychom podpořili tuto výzvu podpisem. 
Naše výzva je podporována celostátními 
sdruženími obcí i jednotlivých mikroregionů 
nejen ze Zlínska. Věříme, že ji podpoříte i Vy, 
abychom mohli s hlasem nepřehlédnutelné 
podpory žádat o nápravu.

Prosíme Vás, pomozte znovu prosadit 
dobrou věc. Prosíme, podpořte tuto výzvu 
jednoduše kliknutím. Zde naleznete odkaz 
na stránky http://www.jurencakova.cz/dru-
ha-zlinska-vyzva/, kde postačuje vyplnit kraj, 
město / obec, jméno a příjmení, funkci (sta-
rosta, místostarosta, zastupitel, podnikatel, 
občan). Chceme se s co největším počtem 
podporovatelů této výzvy obrátit co nejdříve 
na vládu, kompetentní ministry a prosazovat 
zmíněné požadavky.

O dalších krocích a jednáních s vládou vás 
budeme informovat.

Děkujeme!
Ing. Jana Juřenčáková,

předsedkyně Druhé zlínské výzvy
Josef Zicha,

starosta obce Vysoké Pole
Mgr. Ivana Majíčková,

starostka města Kunovice
Zdenek Blanař,

starosta města Brumov – Bylnice
Silvie Pospíšilová,

starostka obce Sehradice
Jaroslav Němeček,

starosta obce Pohořelice

Znění výzvy:
My, signatáři Druhé zlínské výzvy, vyzýváme předsedu vlády ČR Petra Nečase, aby při přípravě Dohody o partnerství s Evropskou komisí:
•   1. respektoval potřeby regionů čR a zaručil model nárokového čerpání minimálně 65 % prostředků alokovaných do 

Integrovaného r e g i o n á l n í h o  operačního programu 2014 – 2020 za účelem vyvážené a efektivní distribuce pro-
středků eU do území.

•   2. zaručil i v ostatních operačních programech a v Programu rozvoje venkova čR 2014–2020 výrazné zohlednění po-
třeb venkovských regionů čR v duchu politiky soudržnosti.

•   3. zajistil v co největší míře využití metody komunitně vedeného místního rozvoje – tedy Místních akčních skupin, ve 
všech relevantních operačních programech tak, aby došlo k maximálnímu možnému využití potenciálu daného území.
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Jaromír Šíp, občan
Souhlasím s výzvou. Ono už to, že finan-

cování projektů přes MAS nenavazuje, bude 
pro některé z nich likvidační a je to absolut-
ní neúcta k práci lidí, kterou svému regionu 
věnovali. Opět se ukázalo, jak to s námi 
vládnoucí garnitura myslí.

Oldřich Valenta, starosta
Souhlasím a připojuji se k výzvě, kterou 

plně podporuji. K rozvoji venkova je třeba 
spojit síly. Přes MAS je to dobrá cesta. Au-
toři výzvy si zaslouží velké poděkování.

Pavel Bláha, občan
Souhlasím s výzvou na samostatnost ob-

cí ohledně rozdělování svých evropských 
prostředků na svoje projekty. Mnohé obce s 
takovou činností a s takovými projekty mají 
už dobré nebo špatné zkušenosti. Navrhuji, 
aby se ty projekty dobré co nejvíce propago-
valy a kopírovaly. A ty projekty špatné, aby 
se také zveřejnily, aby se rozebralo, co bylo 
a je špatné, aby to celé fungovalo i jako ná-
vod. Navrhuji, aby se v rámci toho více spo-
lupracovalo s úspěšným zahraničím, aby si 
náš venkov prosazoval pro sebe osvědčená 
zahraniční pravidla a projekty. A tam, kde 
toho naše obce nejsou schopné z odbor-
ných důvodů (u těch projektů tuzemských), 
nebo odborných a jazykových důvodů 
(u těch projektů zahraničních), aby se do hry 
za oboustranně přijatelných finančních pod-
mínek co nejvíce „vtáhli“ studenti a celé 
školy. I ti venkovští studenti se dnes bojí, zda 
zítra najdou místo. I ty regionální střední 
školy se bojí o svou existenci. Proč by ne-
mohli všichni navzájem spojit síly, a tak tro-
chu si pomoci sami, a podle vzoru těch, kte-
ří to dělají dobře! Já vím, že nemluvím teď 
přesně o tématu Zlínské výzvy. Ale snažme 
se prosadit zároveň i tu výzvu, a zároveň už 
se o venkov a svojí budoucnost starat bez 
těch ministerstev a dalších „orgánů“. Proč 
by třeba nemohl existovat portál dotazů, jak 
na venkově a v malých městech uskutečnit 
nebo radši úplně obejít všelijaké nápady. 
Třeba: Jak oživit přestárlou vesnici? Nebo: 
Jak vzkřísit třeba pojízdný obchod pro dva-
cet dohodnutých vesnic? Nebo se o takovou 
věc nepokoušet? Nebo: Podpořit 2 až 4 ze-
mědělce, aby postupně převzali hospodaře-
ní na veškeré půdě kolem vesnice namísto 
těch tisícihektarových molochů? Nebo se 
jen zasadit, aby z jejich vedení zmizeli ti „bý-
valí“? Nebo jak znovu oživit malou elektrár-
nu u mlýna, i když na to sám majitel mlýna 
nestačí? Nebo jak vyřešit problém někdejší-
ho „prodeje – neprodeje“ obecního pozem-
ku pro nerealizovanou fotovoltaickou elek-
trárnu? Atd, atd. Když to uveřejníme, tak se 
na každý takový dotaz jistě ozve i několik vy-
kuků a podvodníků. Když s tím neuděláme 
nic, asi nám to v budoucnu přeroste přes 
hlavu. Vždyť i ta Výzva je jedním z kroků, jak 
vrátit na venkov život a řídit si ho sami. Tak 
já přidávám jeden z mnoha možných návr-

hů, jak vrátit na venkov i práci, kterou si ří-
dit budeme taky sami.

Tomáš Hrubiš, starosta
Je potřeba apelovat také na to, aby alo-

kace financí v dalším programovacím obdo-
bí směřovala z větší části na podporu infra-
struktury obcí a méně na tzv. „měkké pro-
jekty“, kde se dají mnohdy bez efektu 
(dravým lobismem) utratit značné finanční 
prostředky. Ty zkušenosti máme asi všichni.

Karel Pešl, starosta SDH
Jsme nezisková organizace a z vlastní 

zkušenosti víme, jak je těžké vyhledat vhod-
ný program a být úspěšní při získávání pe-
něz na rozvoj a chod organizace. S výzvou 
plně souhlasím, protože obec sama nejlépe 
ví, kam je třeba peníze investovat. Stávající 
systém je špatný a administrativně velmi ná-
ročný a zároveň drahý.

Ing. Jiří Malec, starosta
S výzvou souhlasím. S nadšením pozná-

vám, že všichni starostové, zastupitelé a li-
dé, kteří přijdou do kontaktu se systémem 
dotací, již poznali, jak je špatný a mnohdy 
nesmyslný. Jsem pro začlenění dotačních 
peněz do RUD. Každá obec nejlépe ví, co 
potřebuje a nemusí pak složitě hledat, do 
kterého dotačního titulu „se vejde“. Přípra-
va projektů a administrativy při čekání na 
vhodnou dotační výzvu nutí obce investo-
vat peníze, které při neúspěchu leží v regá-
lech. Při začlenění peněz do RUD budeme 
vědět, kolik peněz máme a podle toho při-
pravovat a realizovat akce. Ušetřily by se tak 
nemalé prostředky z rozpočtů obcí.

Radomír Pala, starosta
Hlavně ubrat nesmyslného papírování 

a více selského rozumu. Pozor na neuvážené 
projekty, které budou málo sloužit, ale do 
budoucna spotřebovávat energie a údržbu.

Josef Zoser, starosta, kraj. zastupitel
Jako nově jmenovaný člen Ragionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad se na kaž-
dém zasedání této rady postupně dozvídám 
co se nekalého při přerozdělování finančních 
prostředků z evropských fond dělo. U mnoha 
projektů nezáleželo až tak na kvalitě a po-
třebnosti realizace projektu pro rozvoj regio-
nu, parametry byly nastaveny zcela jinak. A že 
si své potřebné vybrala hlavně velká města je 
většině z nás zřejmé. Hlavně z těchto důvodů 
podporuji výzvu a zdravím ze Šluknovska.

Chystá se další revoluce.
Obcemi putuje
Druhá zlínská výzva

S obrovským ohlasem se setkala Druhá 
zlínská výzva. Za několik dní se pod ni po-
depsalo přes 700 lidí, kterým záleží na tom, 
jestli se budou v budoucnu rozdělovat ev-
ropské dotace smysluplněji.

„Výzvu podepsali starostové, místosta-
rostové, zastupitelé a občané z obcí ze všech 
koutů republiky. To nám dokazuje, jak je náš 
požadavek důležitý. Podporuje ho spousta 
těch, kteří se s touto problematikou denně 
setkávají,“ upozornila autorka výzvy a bojov-
nice za práva venkova Jana Juřenčáková. 

Ti, kteří se pod výzvou podepisují na 
tomto odkazu http://www.jurencakova.cz/
druha-zlinska-vyzva/, píší také ohlasy. Větši-
na se vztahuje k potřebě navýšit prostředky 
proudící na venkov a do hospodářsky sla-
bých regionů. Další výtky starostů se týkají 
nadměrné byrokracie, kterou je třeba ome-
zit. „Druhou zlínskou výzvu jednoznačně 
podporuji. Už je potřeba něco udělat v do-
bě narůstající byrokracie,“ poznamenal Pe-
tr Jošt, starosta Svojšic na Pardubicku. 

Druhá zlínská výzva svým tématem uho-
dila hřebíček na hlavičku. „Výzvu jsem po-
depsal mezi prvními. Musíme vládě doká-
zat, že obce dovedou být partnerem, který 
umí chytře a smysluplně investovat do roz-
voje skomírajících venkovských oblastí,“ 
svěřil se Josef Zicha, starosta Vysokého Po-
le na Zlínsku. „Sama obec ví nejlépe, kde 
svoje peníze účelně využít, ani k tomu ne-
potřebuje vyplňovat stohy nesmyslných do-
tazníků a pořizovat množství nesmyslných 
projektů, které bychom sami o své vůli ni-
kdy nepořizovali,“ připomíná starosta Lib-
níkovic na Královéhradecku Milan Vavřinka.

Právě proto je nutné v aktivitách vytrvat. 
„Byl schválen evropský rozpočet na léta 
2014–2020, kde je určeno pro naši repub-
liku přibližně 500 miliard korun na politiku 
soudržnosti, tedy na vyrovnávání rozdílů 
mezi vyspělými a zaostalými regiony. Trou-
fám si tvrdit, že pro vyvážený rozvoj území 
ČR bude potřeba minimálně pětina těchto 
prostředků,“ vysvětluje předsedkyně výzvy 
Jana Juřenčáková.

Cílem Druhé zlínské výzvy je navázat na 
úspěch první výzvy, která se také zrodila ve 
Zlínském kraji. Tehdy v roce 2006 více než 
1500 starostů začalo mohutně protestovat 
za změnu rozpočtového určení daní, které 
neoprávněně zvýhodňovalo rozpočty vel-
kých měst. Úspěch se dostavil v roce 2012, 
kdy parlament schválil zásadní novelu, kte-
rá daně nyní rozděluje spravedlivěji. „Vě-
řím, že boj o eurodotace pro venkov vyhra-
jeme. Snad to nebude tak dlouhé a vyčer-
pávající jako v případě první Zlínské výzvy 
před sedmi lety,“ optimisticky dodává Jana 
Juřenčáková.

DZV

R o z h o v o r  1 6R
Výběr z ohlasů ke Druhé zlínské výzvě

http://www.jurencakova.cz/druha-zlinska-vyzva/
http://www.jurencakova.cz/druha-zlinska-vyzva/


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 180 • 3/2013

JUDr. Dagmar Hrudová
Plně souhlasím s výzvou. Stávající stav zís-

kávání financí z dotací pro města je nesmy-
slný, drahý a korupční. Administrativní čin-
nosti spojené se získáním peněz jsou větši-
nou časově náročnější než samotná realizace 
projektu. Abychom plnili zpravidla nejasné 
a často nesmyslné podmínky poskytovatelů 
dotací, platíme si drahé firmy a vyhazujeme 
do vzduchu peníze, které můžeme využít 
přímo pro naše obce a jejich občany. Kdo ne-
poznal, neuvěří, že takový systém získávání 
peněz pro města a občany našeho státu vů-
bec může existovat a bohužel již přestávám 
věřit, že ještě existuje zdravý rozum, normál-
ní míra soudnosti a požadavek na normální, 
ekonomické a šetrné zacházení s veřejný-
mi prostředky. Proto výzvu zcela podporuji 
a snad přispěje i k tomu, abychom s pro-
středky z dotací mohli nakládat jako svépráv-
ní, šetrní lidé.

Jan Voříšek, starosta
Souhlasím s výzvou, vždyť značná část 

prostředků vůbec do obcí nedojde, protože 
si kvůli komplikovanosti procesu vyřízení do-
tace musí zejména menší obce najímat pora-
denské firmy, čímž se projekty výrazně pro-
dražují. Omezila by se také neuvěřitelně roz-
bujelá administrativa a dokládání mnohdy 
nesmyslných a duplicitních příloh.

Petr Horáček, starosta
Připojujeme se k výzvě a plně ji podporu-

jeme. Je nutné, aby rozdělování finančních 
prostředků obcím probíhalo ve větší míře na 
regionální úrovni, pak finance půjdou tam, 
kde jsou skutečně potřebné.

Doubravka Fišerová, starostka
Podporuji svéprávnost a nezávislost ven-

kova, který sám ví, co potřebuje a nechce 
nechat o svých záležitostech, potřebách a fi-
nancích rozhodovat státní úředníky, kteří 
v mnoha případech situaci venkova znají jen 
velmi málo. Jako starostka malé obce pro-
hlašuji, že jsem znavena nekonečným psa-
ním žádostí, vyplňováním nesmyslných vý-
kazů a soutěžením s ostatními obcemi o pe-
níze, které by mohly plynout spravedlivým 
rozdělením přímo do rozpočtu. Pravděpo-
dobnost, že starosta a zastupitelstvo obecní 
finance zneužije či zpronevěří je stejně tak 
malá, jako pravděpodobnost, že tyto finan-
ce zneužije a zpronevěří kterákoli z mnoha 
institucí, která je nyní přerozděluje. Avšak si 
troufám tvrdit, že finanční náročnost stáva-
jícího přerozdělování financí a administrová-
ní projektů je daleko vyšší než částka ztráty 
při případném delikventním jednání zastupi-
telů obcí.

Václav Harasevič, starosta
Jsme sami schopni dobře hospodařit se 

všemi prostředky, které získáme ku prospě-
chu našich občanů. Omezme řechtání úřed-
ního šimla a bude lépe. Podpořme v co nej-

větší míře 2. zlínskou výzvu, čím nás bude 
víc, tím budeme silnější a více slyšet. Nedej-
me se a bojujme.

Jan Vyhnalík, starosta
Souhlasím s výzvou. V Praze zapomínají, 

že na vesnicích jsou také lidé. Ale hlavně 
„bez byrokracie a formulářů“!

Dagmar Strnadová, starostka
Naprosto s výzvou souhlasím a apeluji na 

zjednodušení administrace při zpracování 
žádostí a při samotné realizaci projektů. 
Současná byrokracie je neúnosná, asi se z ní 
všichni brzy zblázníme. I to by měla vláda 
vědět. Proto si dovoluji navrhnout doplnění 
2. výzvy i v tomto smyslu.

Jaroslava Tomanová, starostka
Stojím za lidmi z naší MAS. Jsou příkla-

dem všem. Výzvu podporuji. „Jsme tady...“, 
za malé obce Bohatice.

Lumír Macura, místostarosta
Podporuji současně jako předseda pro-

gramového výboru nově vzniklé MAS Bohu-
mínsko. Nehazardujme s potenciálem lidí, 
kteří se zapojují do tvorby strategie území.

Jiří Krist, předseda MAS Opavsko
podporuji rozhodně cíle výzvy, nedopusť-

me opakování chyb, které vedly k tak malé 
podpoře venkova ve stávajícím období. Spo-
jme síly venkova v úsilí za spravedlivý podíl 
na penězích, které mají sloužit všem.

Jiří Iral, starosta
Jednoznačně souhlasím s podporou vý-

zvy. Očekávám minimálně velkou diskusi na 
půdě SMO a bylo by vhodné získat i jejich 
jednoznačnou podporu bez obvyklých pří-
davků a doplňujících podmínek. Myslím, že 
to nebude jednoduché. Ale stanovisko 
SMO bude důležité, měli bychom s předsta-
viteli co nedříve jednat.

Jaroslav Štefáček, starosta
Plně podporuji tuto výzvu a podotýkám, 

že tento systém přerozdělování dotací je zce-
la legální korupční prostředí. Jak píše kolega, 
úředník v Praze nebo Brně vůbec neví co je 
na venkově třeba, proto tito lidé by se nemě-
li podílet na rozdělování těchto financí.

 Josef Škvor, starosta
Souhlasím s vytyčenými cíli výzvy. Ale po-

zor, ne všichni sdílíme stejnou strategii. SMO 

se dne 29.1.t.r. nechal slyšet ústy Mgr. T. Ly-
sáka, jak svaz nahlíží s velkými pochybnost-
mi na metodu LEADER aplikovanou pro-
střednictvím MAS v končícím období. Obe-
zřetnosti není nikdy nazbyt, vždyť jde zase 
jen o peníze, ale nás tady ten názor poměr-
ně znejisťuje.

Dalibor Lampa, starosta
Souhlasím, velmi potřebná aktivita. Pří-

má cesta peněz z EU do obcí, mikroregionů 
a MAS, to je nejtvrdší zásah korupčnímu 
prostředí a parazitujícím zprostředkovate-
lům...

Martin Bauer, starosta
Představa, že nemusím vymýšlet u jed-

notlivých projektů nereálné přínosy pro že-
ny, multiplikační efekty a jiné ptákoviny je 
úplně geniální... Každá obec má svá specifi-
ka a jen odpovědná samospráva je dokáže 
smysluplně investovat, ne nařízení a hodno-
tící kritéria z centra...

Hana Štěpánová, starostka
Prosazení této věci by mělo pro obce a re-

giony velký význam, stejně jako se podařilo 
zmenšit diskriminaci obcí uvedením v život 
zákona o rozpočtovém určení daní. Starost-
ky a starostové, šiřte výzvu dále mezi zná-
mé, ať se podepíše co nejvíce lidí. Připojte 
se i vy, kteří jste nevěřili v RUD a přesto le-
tos peníze pro obce dostanete. Žádná poli-
tická příslušnost není v tomto případě na 
překážku.

Vladimír Buchta, místopředseda Mi-
kroregionu Svita

Považuji to za správný krok. Jedině finan-
cováním a hospodařením s finančními pro-
středky přímo v obcích, mikroregionech ne-
bo místních akčních skupinách bude efek-
tivně využíváno alokovaných prostředků. 
Nebude možné z nich ukrajovat nesmysl-
ným přerozdělováním prostřednictvím mi-
nisterstev, fondů a různých pochybných 
agentur.

Petr Šibrava, starosta města
Plně souhlasím, je zapotřebí tímto způso-

bem posílit rovněž místní akční skupiny, mi-
kroregiony a svazky obcí, které nejlépe zna-
jí potřeby venkova.

Vladimír Kráčalík, starosta
Ano plně podporuji návrh. Je nutné o fin. 

prostředcích rozhodovat na úrovní MAS, mi-
kroregiony, obce.

Anneliese Beníšková, starostka
Už je na čase, aby tato výzva pomohla. 

Jsem přesvědčená, že se po cestě neztratí 
tolik peněz než se dostanou na obec. Děku-
ji všem, kdo se k této výzvě připojí.

 
Zdroj: www.jurencakova.cz
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Budoucí programové období z pohledu ministerstev pro místní rozvoj a zemědělství, ale také zostřená debata a vyří-
kání názorů mezi přítomnými se zástupcem Svazu měst a obcí o názorech této organizace z poslední doby na činnost míst-
ních akčních skupin. To byla hlavní témata únorové schůze Spolku pro obnovu venkova, která se konala 5. 2. v budově 
Senátu v Praze. Představitelé Spolku rovněž uvedli do světa novou publikaci Venkovské stavby 2012 a došlo i k podpisu 
Memoranda o spolupráci s prezidentem Památkové komory čR.

budoucí Programové období
Budoucí programové období z pohledu ministerstva pro místní 

rozvoj představil Miroslav Daněk z oddělení kohezní politiky 
MMR čR. Uvedl, že v posledním kvartálu loňského roku se ve vlá-
dě podařilo prosadit dokument, který stanovuje strukturu operač-
ních programů pro příští období. „Oproti současnému období se 
už do budoucna nebudeme potkávat s ROPy, ale v hlavním cíli bu-
de osm operačních programů (OP) včetně jednoho, který bude re-
gionálně specifický pro Prahu a jednoho, jenž bude zaměřen na 

technickou pomoc a budou z něj čerpat jen určité subjekty na chod 
systému,“ řekl Daněk. Pokračovatelem ROPů a současného IOPu by 
měl být Integrovaný regionální operační program, který bude pů-
sobit na pomezí toho, kam už nebudou sahat intervence PRV.

Na české straně je podle Daňka nastaven harmonogram, který 
ukládá všem resortům předložit nulté nebo mínus první verze pro-
gramů do konce března. MMR pak ve zkrácené podobě bude in-
formovat vládu ČR do konce května. Spolu s tím by vláda měla ob-
držet návrh „Dohody o partnerství“, což je dokument, který na-

Je nezbytné, aby se aktéři venkova spojili
a o peníze bojovali. Jinak je získá někdo jiný
Spolek se v únoru zabýval budoucím programovým obdobím z pohledu dvou ministerstev

Únorová schůze SPOV v Senátu. Radan Večerka připravuje s tajemnicí Kateřinou Kapkovou prezentaci mapy „tří venkovů“.

Miroslav Daněk (MMR) Pavel Sekáč (MZe) Stanislav Polčák (PsP)
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hrazuje současný „Národní strategický referenční rámec“. Tato 
dohoda bude zaštiťovat všechny fondy. 

Daněk dále přítomným vysvětlil, že ke konci srpna by mělo být 
předloženo další kolečko operačních programů na MMR, potažmo 
na vládu ČR, která by se tímto návrhem měla zabývat v posledním 
kvartálu letošního roku. Jakmile bude ČR přičtena finanční aloka-
ce, bude možné stanovit finanční příděly pro jednotlivé OP a ty pak 
vnitřně strukturovat. 

„Před koncem loňského roku nebyl na příští období schválen 
společný finanční rámec pro celou Evropu. Vypadalo to, že bude 
ČR tratit,“ informoval dále Daněk a pokračoval: „V současné do-
bě máme na kohezní politiku zhruba 27 miliard euro, ale do bu-
doucna se dá počítat maximálně s 20 miliardami. Zatím ale není 
stanoven finanční ani legislativní rámec, o němž se nyní vyjedná-
vá. Zhruba do prázdnin proběhnou jednání s Evropskou komisí na 
neoficiální bázi, po prázdninách bude následovat proces projedná-
vání. Zatím pracujeme na tom, co se podařilo dohodnout na radě 
mezi 27 státy. Parlament k tomu má nějaké připomínky, výsledky 
prozatímních jednání jsou zatím mlhavé,“ uzavřel. 

Sekáč: „Harmonogramy evropské komise 
jsou špatné, jedeme na základě návrhů, 
které nejsou schváleny.“

Vrchní ředitel sekce rozvoje venkova MZe čR Pavel Sekáč 
se zmínil o koordinaci vyjednávání resortů a jednotlivých pracov-
ních skupin. Sdělil, že MZe má dva programy – rozvoj venkova a ry-
bářský fond. „Máme šest priorit, které bychom měli do budoucna 
řešit. Jednou z nich je územní rozvoj. Jde o to, jakou politiku a ja-
ký cíl a směr si zvolíme při rozložení intervenčních oblastí z jednot-
livých fondů. Tento politický dialog bude muset proběhnout nejen 
na poli venkova jako takového, ale zejména mnohem citlivějšího 
tématu poslední doby a to jsou MASky a jejich další bytí ve struk-
tuře rozvoje venkova,“ řekl Sekáč.

Jak dále uvedl, současná struktura programu má dvě obligátní 
části. „Na životní prostředí 25 procent a na LEADER pět procent 
z celkového rozpočtu fondu,“ řekl dále Sekáč.

Sekáč také zmínil, že celkový badžet rozvoje venkova byl zkrá-
cen a zřejmě se již nenavýší. „Z 93 miliard na sedmileté období se 
můžeme propadnout až někde k 75–80 miliardám EUR. A já nero-
zumím „spořivosti státu“, kdy stojíme před návrhem na kofinan-
cování programu 85 ku 15. V současné době je to 75 ku 25. Na 
jedné straně budou na ministerstvu financí spokojeni, že „ušetří-
me“, na druhou stranu půjde do venkova mnohem méně,“ řekl 
a pokračoval: „Harmonogramy evropské komise jsou špatné, je-
deme na základě návrhů, které nejsou schváleny. V tuto chvíli, rok 
před spuštěním, nemáme ještě ani hlavní prováděcí předpis a za-
tím k tomu nesměřuje ani žádná dohoda. Dokonce už i na DG Agri 
připouštějí, že rok 2014 bude provizorní. Už k tomu připravují i le- Eduard Kavala a Josef Bezdíček

Josef Bezdíček (SMO) a Stanislav Rampas (SPOV)Radan Večerka (SPOV)

gislativu, aby bylo jasné, jak se budou financovat přímé platby 
a jak se budou dofinancovávat opatření rozvoje venkova. V země-
dělství jsme paradoxně trestáni za rychlé čerpání. My jsme už vy-
čerpali a dostáváme se do hluchého roku 2014, kdy jiným státům 
je dána možnost dofinancovat si a doběhnout stávající období. Či-
li ti, co byli v peletonu na chvostu, paradoxně dostávají poziční vý-
hodu, aby to doběhli, a ti co spěchali, aby to vyčerpali a mohli se 
začít připravovat na čerpání nových peněz, budou stát a čekat. 
A teď se ptáme, jestli budeme mít možnost sáhnout si do toho no-
vého balíku,“ sdělil Sekáč.

„Komise chtěla jet v období 2014 až 2020 v systému, kdy už 
nastaví nové podmínky. Ale v tuto chvíli by musela slevit z toho, že 
programové období zkrátí, protože by musela z balíku pustit něco 
na přechodné období, aby nebylo úplně hluché. Jedná se právě 
o rok 2014. Nicméně už se připouští, že investice v roce 2014 vů-
bec nebudou a vše bude závislé jen na státním rozpočtu,“ dodal.

Radan Večerka reagoval, že kvituje s povděkem, že MMR i MZe 
bere Spolek jako partnerskou organizaci a jeho hlasy tam jsou sly-
šet. „Existuje nyní reálný výhled, že ze současného programovací-
ho období vyčerpáme 60 – 70 procent. Více peněz přes ten složi-
tý mechanismus bohužel neprojde. To je problém v nastavení sou-
časného období. My jsme se nepoučili a nastavujeme si obdobným 
způsobem problémy pro období 2014+. Co je pro mě nejasné, to 
je vrcholová struktura řízení strategického rámce, který tady v příš-
tím období bude. Vznikly funkce generálních sekretářů, na Úřadu 
vlády má být rada, která by se měla stát Národním orgánem pro 
koordinaci, aby byla větší koordinace mezi jednotlivými operační-
mi programy a nedocházelo tam k překryvům nebo nedokryvům 
jako v tomto období. Současně vzniká národní orgán pro koordi-
naci na MMR, čímž tady podle mě vznikají duplicity. Kdo tedy vlast-
ně bude koordinovat tu kohezní politiku?“ ptal se Večerka. Poté 
zmínil Druhou zlínskou výzvu, na níž od ledna spolupracoval.
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Polčák: „Pokud bude peněz méně, pak je 
nezbytné, aby se aktéři venkova spojili 
a o peníze bojovali, nebo to udělá ve svůj 
prospěch někdo jiný. Proto byste měli 
Druhou zlínskou výzvu podpořit…“

 
Stanislav Polčák, bývalý předseda Výboru pro veřejnou 

správu a regionální rozvoj uvedl, že ze svého titulu docházel na 
MMR, kde se připravovaly programy a čerpání pro příští období. 
„Ztotožňuji se s panem Večerkou, že se původně jednalo o pěti 
prioritách a dnes se každý snaží prosadit svou vizi a své zájmy. Jsem 
pro, aby se venkov ozval. Pokud bude peněz méně, pak je nezbyt-
né, aby se aktéři venkova spojili a o peníze bojovali, nebo to udě-
lá ve svůj prospěch někdo jiný. Proto byste měli Druhou zlínskou 
výzvu podpořit,“ vyzval přítomné. 

eduarda kavala se zmínil se o obavách ministra Bendla a dal-
ších z toho, že MASky suplují samosprávy, a že by neměly přeroz-
dělovat peníze z EU. Postavil se na stranu MASek a vyzval venkov 
jako celek k tomu, aby se o svá práva přihlásil a hájil je. 

Radan Večerka poté reagoval, že se MZe zavázalo sjednotit 
standardy a určit pravidla hry. „A já tvrdím, že už jsme to měli udě-
lat dávno. Je potřeba se postavit ke stoprocentnímu pokrytí působ-
nosti MASek v ČR. Apeluji i na MMR ve smyslu propojení strate-
gických plánů LEADER – strategií krajů, regionů, obcí atd.,“ řekl.

Na jeho slova pak navázal přítomný zástupce MZe Pavel Se-
káč, který uvedl, že komise pro standardy MASek je již připrave-
na. „Teď je ve schvalování u ministra statut pracovní skupiny, kde 
se chceme potkat se všemi relevantními partnery. Diskuze bude ve-
dena nejen kolem nastavení v rámci samotného programu, ale i 
metodice a certifikaci MASek, kde projednáme právě to, aby stan-
dardy směrem k veřejnosti byly deklarovány, a aby ustaly diskuze 
o tom, kde je místo MASek a kde místo starostů. Existuje dohoda 
s MMR, že to bude deklarovat metodiku regionálního územního 
rozvoje. Budeme mít jistotu, že se navazuje na rozvoj kraje a da-
ného území a že strategie MAS jsou vytvořeny v souladu a se sou-
hlasem samospráv. Nikdo pak nebude zpochybňovat politické a 
volební mandáty. Pokud to tak někde nebude, nebude moci MAS-
ka žádat prostředky,“ upřesnil Sekáč.

zajištění regionálních funkcí knihoven
Vít Richter z České národní knihovny a současný předseda 

Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) představil 
v prezentaci statistiku návštěvnosti různých kulturních a sportov-
ních institucí a akcí. Uvedl, že financování knihoven přešlo na kra-
je a nyní dochází k podstatnému ochuzení jejich služeb. „Ve Stře-
dočeském kraji existoval docela dobrý systém centrálního nákupu 
pro výměnné fondy, získávali tam obrovské rabaty a knížky mohly 
putovat po obcích. Dnes to končí, protože na nákup knížek nejsou 
žádné peníze. Když jsme to intervenovali, dozvěděli jsme se, že 
kraj má jiné priority a pokud jde o kulturu, tak podporuje institu-
ce, které kraj zřizuje a provozuje, jako je např. muzeum v Kutné 
Hoře. Na knížky nejsou peníze,“ řekl. Dále zmínil, že problém trvá 
už delší dobu, letos se jen zhoršil. „A není to záležitost pouze Stře-
dočeského kraje. Nově nám letos přibyly problémy v Pardubickém 
a Královéhradeckém kraji. Kraj a krajská knihovna se tam rozhod-
li oslovit obce s žádostí o podporu na spolufinancování výměnných 
fondů. Odezva z obcí byla velmi příznivá. Myslím si, že je rozum-
né spojovat zdroje na nákup knížek. Je to velmi efektivně využito,“ 
řekl dále Richter.

Dodal ještě, že byl v tichosti zrušen projekt internetizace kniho-
ven. „Od 1. dubna se musí 2500 obcí postarat o připojení svých 
knihoven. Většinou to nebude velké drama, ale jsou oblasti, kde 
mají pouze satelit a tam to bude dost finančně náročné,“ uzavřel. 

Jednání SPOV v Senátu

vyjasňování role mas mezi 
sPolkem a svazem měst a obcí

Radan Večerka v závěru schůze otevřel téma rozporů v názo-
rech se Svazem měst a obcí. „Občas zjistíme, že máme na mysli to 
samé, ale jinak to vyjadřujeme. Apeluji na to, abychom více koor-
dinovali své činnosti, své výstupy i různá hlasování na monitorova-
cím výboru PRV. Jak to jako Komora obcí vidíte, že by se měly do 
budoucna tyto záležitosti řešit?

Když se jednalo o reformě veřejné správy, přišli jsme na jedná-
ní do Poslanecké sněmovny, kde zasedal regionální výbor a výbor 
pro veřejnou správu. SMO tam obsadilo asi půlku stolu a bavili 
jsme se o tom samém, ale ne vždy to samé stejně vyzní. SMO je 
pro nás významný partner při přípravě budoucího plánovacího ob-
dobí a velmi rád bych některé věci koordinoval předem, než se vy-
dá nějaké stanovisko,“ řekl Večerka.

Josef Bezdíček, předseda SMO řekl, že se neúčastnil jednání 
s premiérem, výstupy se ale týkaly programovacího období, reformy 
veřejné správy a bezpečnosti obcí – v souvislosti s připravovaným zá-
konem o městské policii. Ten byl zatím smeten ze stolu. Co se týče 
další spolupráce, víte, že pracujeme na jistém materiálu. Říkáme jim 
teze a je to meziobecní spolupráce. Chceme slyšet názory obcí na ty-
to teze a na možnosti spolupráce. Díváme se přitom až za horizont 
roku 2020. Meziobecní spolupráce a tlaky, které jsou vyvíjeny – ať už 
v legislativní nebo ekonomické oblasti – na obce, jsou čím dál větší 
a my se jim budeme muset umět ubránit. Nijak neponižuji MASky 
a další skupiny, ale v meziresortní spolupráci na úrovni samospráv vi-
díme nutnou spolupráci, jako to vidíme v zahraničí,“ řekl.

Bezdíček dále řekl, že v budoucnu bude třeba diskutovat o té-
matu RUD, které není dosud uzavřeno. „Budeme o tom muset 
znovu diskutovat a třeba právě na úrovni meziobecní spolupráce. 
Co se týká MASek, tak jsme na tom stejně. My o nich jednáme, 
ale co se týká standardů a certifikací, já jsem ještě ani nedostal 
jmenování do pracovní skupiny. Máme projednávat MASky, ale 
v prvé řadě se musíme sejít a podiskutovat o tom,“ dodal.

eduard kavala reagoval, že se přimlouvá za společný pozitivní 
dopis, který by měl vše uvést na pravou míru. „Situace, která nasta-
la, je ojedinělá. Sedím s panem ministrem v autě a on mě varuje: 
Dejte si pozor, MASky vám to vytunelují. Jestli jsou někde problémy, 
tak ať jsou. Ale neříkejme, že celý ten systém je tuneláž samospráv,“ 
shrnul Kavala.

Bezdíček dále vyjádřil názor o roztříštěnosti mezi jednotlivými 
subjekty. „Je potřeba, abychom si už konečně řekli, že budeme po-
stupovat společně. Pojďme společně za ministrem zemědělství, ale 
musíme se předtím shodnout na stejných stanoviscích,“ řekl. 

Radan Večerka poté navrhl zaměřit se nyní na Druhou zlínskou 
výzvu, jíž vyjádřili účastníci schůze podporu. 

Zpracovala Marie Šuláková

Zápis vyhotovila: Kateřina Kapková (k nalezení na www.spov.org)
Celý záznam schůze je archivován na audiokazetách.
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Spolek uzavřel memorandum o spolupráci
s Památkovou komorou ČR: Chtějí vést 
občany k řádné péči o kulturní dědictví

Předseda Spolku Eduard Kavala podepsal memorandum o spo-
lupráci s prezidentem Památkové komory ČR Václavem Liškou. 
Stalo se tak na únorové schůzi Spolku v Praze. Cílem memoranda 
je upevňovat povědomí o tom, že památky a s nimi spojené kul-
turní tradice jsou nejen naším, ale i velkým evropským bohatstvím. 
V memorandu zaznívá, že obě organizace chtějí společně vést ob-
čany obcí k řádné péči o kulturní dědictví. „Zvláštní pozornost 
hodláme věnovat podpoře samospráv na všech úrovních v úsilí vy-
tvářet vhodné podmínky pro péči o naše památky drobného i roz-
sáhlejší charakteru,“ uvádí se v preambuli dokumentu.

Oba hlavní představitelé spřátelených organizací se dohodli, že 
memorandum bude každý rok či dva obsahovat konkrétní návrhy 
či opatření. Spolek i Památková komora již dříve spolupracovali na-
příklad při soutěži Vesnice roku či při společném vydání publikace 
Venkovské stavby 2012. „Památková komora již šestým rokem vy-
hlašuje soutěž „Má vlast v srdci Evropy“. Zaměřuje se na témata, 
jakými jsou péče o drobné památky, jako jsou kapličky a drobná 
poutní místa či na propagaci, publikace atd.,“ představil Liška. 

Prezident komory dále řekl, že spolupráce se Spolkem může 
pokračovat i v oblasti publikační. „Hovořili jsme již o tématech, 
která jsou blízká Památkové komoře, Spolku i Svatoboru. Jedná 
se například o památeční, vzpomínkové síně, které se v řadě míst 
obnovují. Připravujeme také speciální web, který nazýváme „na-
še zbrojnice“. Začínáme s několika okresy a okrsky, kde bychom 
chtěli hasičské zbrojnice představit v historické i současné podo-
bě. Myslím, že by se mohlo jednat o zajímavé prezentace vašich 
hasičů a dovedu si představit spolupráci,“ nabídl Liška přítomným 
představitelům Spolku. 

Šum

Výňatek z Memoranda o spolupráci 
s Památkovou komorou ČR:

oblasti sPoluPráce
V rámci vzájemných vztahů Spolku a PK ČR obě strany hodlají:

Vycházet ze společného zájmu podporovat místní a kulturní 
dědictví a záchranu památkového fondu ČR. 

Uskutečňovat, provádět a poskytovat:
– spolupráci při pořádání soutěží na podporu kulturního dědictví
–  spolupráci při organizaci seminářů o záchraně památkového 

fondu ČR
– společné aktivity při realizaci soutěže „Má vlast“
– spolupráci při ediční a osvětové činnosti
–  organizační, odbornou a technickou pomoc při společných 

projektech
– vzájemnou podporu při získávání grantových finančních zdrojů

Pravidla sPoluPráce
Spolek a PK ČR vyjadřují shodný názor na základní pravidla 

budoucí spolupráce. Zavazují se, že budou:
–  každé dva roky vyhodnocovat dosavadní spolupráci a sestavo-

vat program vzájemné spolupráce na další stanovenou etapu;
–  pravidelně zkoumat všechny náměty vztahující se k realizaci 

tohoto memoranda a usilovat o jeho pokračování;
–  iniciovat a zpracovávat společné projekty, přičemž detailní pro-

gram každé společné akce bude zpracován s dostatečným časo-
vým předstihem jako samostatný dodatek tohoto memoranda;

– vzájemně propagovat své akce
– vyměňovat si informace a zkušenosti

Celé znění memoranda o spolupráci naleznete na www.spov.org

Z  č i n n o s t i  S P O V  č R  2 1Z
VeNkOVSkÉ STAVBY 2012. Pavel Bureš z Národního památkového ústavu je autorem publikace Venkovské stavby – Tvář venkova 2012. 
Novou knihu poprvé představil přítomným zástupcům Spolku.

Představení publikace Venkovské stavby 2012 Pavel Bureš

Václav Liška (Památková komora)Eduard Kavala a Václav LiškaPodpis memoranda o spolupráci
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Pracovní skupina „Služby na venkově“ 
hodlá získat podporu pro malé prodejny

V úterý 5. února se v budově Senátu poprvé sešla pracovní sku-
pina „Služby na venkově“. Její vznik inicioval Spolek spolu se Sva-
zem českých a moravských spotřebních družstev Jednota COOP 
vloni v prosinci. Členové skupiny se dohodli na tom, že další zase-
dání budou výjezdní. Nejbližší z nich se uskuteční 12. března v ob-
ci Vysočina na Chrudimsku, kde jsou místní prodejny finančně 
podporovány krajským úřadem. Podobnou praxi si skupina klade 
za cíl zavést i v jiných krajích.

Předseda pracovní skupiny Petr Zaremba přednesl téma doto-
vaných prodejen jako jedno z těch, kterými by se mohli zabývat. 
„V Pardubickém kraji už to funguje,“ řekl. Podporou služeb v ma-
lých obcích se tam zabývá Krajské sdružení NS MAS. „Je na to spe-
ciální dotační titul už od roku 2009,“ doplnila informaci Zaremby 
Olga Ondráčková, která tamnímu krajskému sdružení NS MAS před-
sedá. „Zatím tento titul podporu má a bylo by dobré, aby se tím in-
spirovaly i jiné kraje,“ dodala s tím, že Pardubický kraj nepřispívá 
pouze na prodejny Jednoty, ale i na obchůdky soukromé a obecní.

Následně Ondráčková navrhla exkurzi do obce Vysočina. Jsou 
tam tři různě provozované prodejny a všechny mají stejně vysokou 
podporu kraje. „To, že v Pardubickém kraji bylo pochopeno, že jde 
o službu pro občany, je velmi pozitivní příklad,“ podpořil myšlen-
ku exkurze předseda Spolku Eduard Kavala. Jako příklad dobré 
praxe to ocenil i člen předsednictva Spolku Pavel Hroch, který si 
tam určitě zajede pro inspiraci a pokusí se ji uplatnit ve svém do-
movském Jihočeském kraji.

Dalším tématem, které pracovní skupina vzpomněla, byly regio-
nální produkty. „Nejsem si jist, že všichni vědí, oč jde,“ konstatoval 
Zaremba a jako příklad uvedl masnou výrobnu z okolí svého bydliště, 
která začínala jako drobný místní producent a nyní své výrobky dová-
ží do širokého okolí i zahraničí. „Je to ještě regionální produkt?“ pře-
mýšlel nahlas. V souvislosti s tím se také zmínil o farmářských trzích 
a jejich pojetí, které, dle jeho slov, není vždy zvoleno nejlépe.

Pracovní skupina „Služby na venkově“ by se měla scházet šestkrát 
až sedmkrát ročně a zabývat se např. tím, jaké služby by mohla ve 
svých prodejnách nabízet Jednota COOP, proč malé obchůdky zanika-
jí, jak pomoci v propagaci regionálních značek a podobně. „Naše vý-
stupy by se pak daly využít k podpoře pokračování Programu rozvoje 
venkova,“ navrhla v závěru Ondráčková a Hroch dodal, že by se moh-
la skupina zabývat potřebami venkova i ve větší šíři. Velkým tématem 
jsou podle něj například sociální služby. kateřina kapková

Z  č i n n o s t i  S P O V  č R  2 2Z
Vzpomínka
Krátce po sobě zemřeli prof. Miroslav Baše 2. 2. 2008
a Ing. Ivan Dejmal 6. 2. 2008

Začátkem února roku 2008 odešli dva muži úzce spjatí se sna-
hami o obnovu českého venkova. Ivan Dejmal a Miroslav Baše 
společně a dlouhodobě působili například i ve Spolku pro obno-
vu venkova ve funkcích předsedy a prvního místopředsedy. Jejich 
pohledy se vzájemně doplňovaly – Dejmal vycházel především z 
pozic ekologických, Bašeho přístup měl kořeny v památkové pé-
či, historickém a krajinném urbanismu. Setkali se také při orga-
nizaci konferencí Tvář naší země a Venkov, rovněž v několika pu-
blikacích, například v knize Proměny sudetské krajiny.

Oběma čest a úcta k jejich bytí a dnešní památce.

Ivan DejmalMiroslav Baše

Předseda Spolku píše ministru pro 
místní rozvoj kvůli příliš centralistickému 
návrhu zákona o stavebních úřadech

Vážený pane ministře,
dopisem ze dne 22. ledna 2013, č. j. 1596/2013-31 jste před-

ložil do meziresortního připomínkového řízení návrh věcného zá-
měru zákona o stavebních úřadech (dále jen „návrh věcného zá-
měru zákona“). I když Spolek pro obnovu venkova České republi-
ky není připomínkovým místem, dovolte, abych Vám v rámci naší 
standardní spolupráce, potvrzené uzavřenou dohodou, předložil 
stanovisko našeho Spolku k tomuto záměru:

Návrh věcného záměru zákona mění současné nastavení organi-
zace veřejné správy ze spojeného modelu na resortně organizovaný 
oddělený model v nejsilnějším segmentu agendy, kterou vykonáva-
jí kraje a obce v přenesené působnosti. A to v přímém rozporu s do-
poručením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze 
dne 19. května 1999 připravit reformu koncepce veřejné správy spo-
jením státní správy a samosprávy na všech územních úrovních.

Navrhovaný model je centralistickou variantou dosaženého 
stupně subsidiarity (kterou popírá a omezuje), vytržený z kontex-
tu dopadů a vývoje zbývající agendy, vykonávané kraji a obcemi 
v přenesené působnosti (např. ochrana životního prostředí, příro-
dy a památek, kterými se vůbec nezabývá). 

Jsme přesvědčeni, že tato varianta je v souhrnu všech částí veřej-
né správy objektivně dražší, nehledě na to, že znamená popření po-
zitivního vývoje a zkušeností z celkového nastavení veřejné správy 
v České republice nejen z posledních více než 10 let, ale v dobových 
obměnách v menších městech, městysech a obcích fungující od Ra-
kouska-Uherska. Znamenala by také obrovskou (a finančně náklad-
nou) legislativní práci a organizační změny v obcích a krajích bez za-
ručeného věcného a finančního efektu, což naprosto neodpovídá 
současné finanční situaci našeho státu.

Pro venkov představuje výrazné riziko vzdalování státní správy 
od občanů (určování detašovaných pracovišť stavebních úřadů se 
sídlem v obcích s dosavadními úřady s rozšířenou působností bu-
de v rukou Nejvyššího stavebního úřadu) s nevratným zničením žá-
doucí zaměstnanosti vzdělaných odborníků ve venkovských obcích.

Jedním z hlavních argumentů Ministerstva pro místní rozvoj je 
tzv. systémová podjatost zaměstnanců zařazených do obecních a kraj-
ských úřadů vykonávajících přenesenou působnost v oblasti územní-
ho plánování, územního řízení a stavebního řádu (to má odůvodnit za-
řazení návrhu věcného návrhu zákona do kontextu strategických 
opatření vlády, omezujících prostředí pro korupci a klientelismus ve ve-
řejné správě). Odborná diskuse k těmto otázkám však nebyla takto 
uzavřena, o čemž svědčí dosud nepřekonaný rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 16. 12. 2004, č. j. 2 As 21/2004 – 67 (publi-
kovaný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 503/2005 
Sb. a citovaný v návrhu věcného záměru zákona), v němž soud dovo-
dil, že rozhoduje-li obecní úřad v přenesené působnosti o právu či po-
vinnosti obce, nelze bez dalšího usoudit na vyloučení jeho pracovníků 
pro pochybnosti o jejich nepodjatosti ve smyslu § 9 odst. 1 správního 
řádu. V porovnání s pozitivy spojeného modelu, považujeme tato rizi-
ka za okrajová, v praxi v širším měřítku neprokázaná a rozhodně men-
ší v porovnání s obdobnými riziky v centralistickém modelu. 

D o p i sD
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Porodila a na druhý den vyhrála její obec 
druhé místo v soutěži Vesnice roku 2012

Nechybělo mnoho a Tvarožná Lhota z Jihomoravského kraje by 
se byla Vesnice roku 2012 vůbec nezúčastnila. Paní starostka Mar-
tina Bílová čekala přírůstek do rodiny a přihlášce do soutěže se brá-
nila. „Měla jsem strach, že to bude příliš náročné, a že to nezvlád-
nu nachystat,“ přiznává maminka dnes už pětiměsíčního Kubíka. 
Zastupitelé ale účast v soutěži odhlasovali a obavy starostky se sna-
žil zmírnit místostarosta Vít Hrdoušek. „Řekl mi: To nic není, to při-
jedou dva lidi, uvaříme jim dvě kávičky, trošku je povodíme po dě-
dině a bude to,“ vzpomíná na jeho přesvědčivá slova paní starost-
ka, která tedy nakonec přihlášku podala.

Měsíc předem se od kolegyně ze sousední vsi dozvěděla, jak vypa-
dá hodnocení obcí v soutěži Vesnice roku doopravdy. „Že to nebudou 
dva, ale asi deset lidí, že se to neodbude u kávičky, ale že budeme pře-
vážně jezdit autobusem po celé vesnici a předvádět, co u nás máme 
výjimečného,“ zhrozila se nad tou představou paní starostka v pátém 
měsíci těhotenství. Její zástupce si vysloužil pár spílavých výčitek a pak 
úkol všechno důkladně naplánovat. Což se mu také podařilo. „Tva-
rožka“, jak své obci říkají místní, získala v krajském kole Zlatou stuhu 
a v celostátním klání skončila na krásném druhém místě.

Den před vyhlášením výsledků v Luhačovicích se paní starostce 
Bílové narodil syn Kubík. Byly mu teprve tři týdny a už se zúčastnil 
slavnostního předávání cen ve vítězné jihočeské Řepici, do níž ces-
toval spolu s maminkou dvě stě kilometrů. „Držela jsem ho v ná-
ručí, když Vítek Hrdoušek sadil před stodolou v Řepici oskeruši. 
A můj manžel, který stál opodál, zaslechl poznámku jedné místní 
paní: Podívejte, paní starostka drží panenku. Zřejmě je to nějaký 
jejich zvláštní zvyk,“ dělí se o zábavnou historku paní Bílová.

Kubík chodí s maminkou do práce od svých čtrnácti dnů. Občas 
spinká v kolébce, kterou má Tvarožná Lhota jako každá správná obec 
k dispozici pro účely Vítání občánků, nebo se stává příjemným rozptý-
lením pro paní účetní a paní knihovnici. Na úřad dochází paní starost-
ka dvakrát až třikrát do týdne, aby se věnovala práci, která se nedá vy-
řídit přes počítač. „Nemůžu si nosit všechny papíry domů, na úřadě by 
chyběly,“ vysvětluje paní Bílová. Hodně jí pomáhá existence internetu 
a dobré rodinné zázemí. A také vstřícnost a pochopení místních.

„Měla jsem obavu, jak to lidé vezmou. Že budou mít třeba strach, 
abych svou práci nešidila. Jejich reakce jsou ovšem úžasné. Přistupu-
jí ke mně a Kubovi velmi ohleduplně a chápavě. Někteří dokonce 
vstupují do dveří kanceláře se slovy: Nechceme obtěžovat, ale může-
me se podívat na miminko?“ Poslední schůze tamního mikroregionu 
proběhla u Bílů v obývacím pokoji, pro což mají pochopení nejen je-
ho členové, ale i manžel paní starostky. O Kubíka se pomáhá starat i 
starší syn, kterému je sedmnáct a ruku k dílu přikládají také babičky.

Paní starostka Tvarožné Lhoty není jediná, kdo se rozhodl a na-
učil skloubit práci a péči o miminko. Ze známých osobností v poli-
tice ji v tomto směru předběhla například Petra Buzková, z komu-
nálních politiků v okolí místostarostka Dolních Bojanovic Eva Raj-
chmanová z okresu Hodonín. Přesto je Martina Bílová hodná 
obdivu za to, jak překonala všechny své obavy. Však za to také skli-
dila náležitou odměnu. Nejprve v podobě ocenění za „druhou“ 
Vesnici roku 2012 a poté ve formě chápajících občanů, kteří si stří-
brné vítězství zaslouží stejně tak jako ona nebo místostarosta Hr-
doušek. kateřina kapková

Proto Spolek nemůže s  návrhem věcného záměru záko-
na souhlasit.

Namísto toho doporučujeme vyhodnotit dopady, kterými po-
slední novela stavebního zákona přispěla ke snížení nákladů státu 
(např. výrazným zvýšením správních poplatků za úkony ve správním 
řízení agendy územního plánování a stavebního řádu a zjednodu-
šením některých postupů), bezodkladně přistoupit ke každoroční-
mu vyhodnocování jednotkových nákladů na typová rozhodnutí, 
ohlášení a další správní úkony na úrovni úřadů obcí s rozšířenou pů-
sobnosti s možnou aplikací průměrných dat pro výpočet státního 
příspěvku pro všechny prvoinstanční stavební úřady (pokud budou 
náklady neodůvodněně vyšší, půjdou na vrub obce, která zřizuje 
stavební úřad) a ve výhledu posoudit další možnosti zapojování au-
torizovaných inspektorů do prověřování technických aspektů roz-
hodovacích procesů méně náročných staveb než dosud (náklady na 
část státní správy by se nepřenášely na všechny daňové poplatníky, 
ale jen na stavebníky, kteří by činnost inspektorů přímo hradili).

Paralelně bude možno realizovat tzv. „třetí“ etapu reformy veřej-
né správy, vycházející na straně jedné z principu subsidiarity další de-
centralizací kompetencí ústředních orgánů státní správy a „zeštíh-
lováním“, rušením a spojováním agend ústředních orgánů na stra-
ně druhé. Např. realizovaný záměr spojení ministerstev průmyslu 
a dopravy by mohl otevřít zamýšlenou integraci speciálních staveb-
ních úřadů do úřadů obecných. Velkých úspor je možné také dosáh-
nout integrací správních agend územního plánování, životního pro-
středí a vodního hospodářství na všech úrovních. Praktické zřejmě 
bude takovou integraci zahájit na úrovni ústředních orgánů a legis-
lativní opatření připravovat tím orgánem, kterému spojená agenda 
připadne. Taková cesta byla ostatně nastoupena po listopadové re-
voluci, kdy všechny tyto činnosti vykonávalo tehdy nově zřízené Mi-
nisterstvo životního prostředí. V řadě obcí je bezproblémově dosud 
vykonává jeden odbor, bohužel však s komplikacemi, které vyplýva-
jí z prohlubujících se resortních autonomií, které nároky na prová-
dění jednotlivých agend komplikují a tím i zdražují (i to je riziko od-
děleného modelu).

V úctě

Spolek se prezentoval na veletrzích v Praze 
a Bratislavě, Slovakiatour a Holiday World

Svou činnost, včetně soutěže Vesnice roku v Programu obnovy 
venkova, prezentoval Spolek ve dnech 24. až 27. ledna na největ-
ším veletrhu cestovního ruchu na Slovensku – ITF 

Slovakiatour Bratislava. Představil se tam spolu se svou partner-
skou organizací, Folklorním sdružením ČR.

Na český stánek zavítala řada osobností a vzácných hostů. V so-
botu 25. ledna se tam předseda Spolku Eduard Kavala a předseda 
FOS Zdeněk Pšenica sešli se senátorem a náměstkem hejtmana Ji-
homoravského kraje Stanislavem Juránkem. Návštěvníci si odnáše-
li propagační materiály o Spolku a povědomí o české verzi soutě-
že, která v jejich zemi nese název Dedina roka.

Své zastoupení měl Spolek ta-
ké na mezinárodním veletrhu ces-
tovního ruchu s názvem Holiday 
World, který proběhl ve dnech 7. 
až 10. února v areálu holešovické-
ho výstaviště v Praze. Zájemci mě-
li možnost získat například výroč-
ní zprávu s přehledem činnosti 
Spolku za loňský rok. I v tomto 
případě využil SPOV ČR nabídky 
Folklorního sdružení ČR a prezen-
toval se na expozici společně s 
ním. Do budoucna plánují obě or-
ganizace vzájemnou spolupráci 
ještě více rozšířit. kk, foto: Ondřej Mánek

Z  č i n n o s t i  S P O V  č R  2 3Z
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vyjednavač
Pošmurný dále informoval o zájmu firmy CZECH CREDIT BUREAU, 

a. s. zaměřené na raitting obcí a krajů, setkat se s vedením NS MAS 
k možnosti získání dotace na zpracování metodiky porovnání činnos-
ti MAS na základě relevantních dat, která by byla využitelná ve pro-
spěch MAS. Od SMS zazněla na semináři MMR k eurofondům zásad-
ní podpora MAS, oproti tomu návrh SMO jde směrem rozvoje měst 
a velkých celků, protože podle něj venkov nemá potenciál, stejně tak 
MAS nemají kvalitu a kapacitu. Reakcí na tento postoj byla Druhá 
zlínská výzva.

Koordinátor uvedl, že všechny ŘO OP by měly do 15. 3. 2013 
předložit návrhy Národnímu orgánu pro koordinaci (NOK), poté bu-
dou zesumírovány a vedeno vyjednávání s Evropskou komisí.

Agrární komora si udělala svůj vlastní průzkum činnosti MAS 
a možného zapojení. Sdružení podnikatelů a živnostníků a Asocia-
ce malých a středních podniků a živnostníků ČR budou doporučo-
vat zapojení se do strategií MAS. 

V oblasti cestovního ruchu mají MAS možnost vytvořit destinač-
ní management nebo v něm být být spolupracující organizací. 

Dle společného názoru členů výboru nelze přímo podpořit Druhou 
zlínskou výzvu ze strany NS MAS ČR a MAS, protože se ve výzvě jed-
ná o MAS, Síť však doporučuje podpořit výzvu ze strany členů MAS. 

Předseda NS MAS František Winter se zúčastnil krajských val-
ných hromad v Pardubickém a Zlínském kraji. Na přelomu měsíce 
ledna a února, kdy očekával narození syna Františka, jej na minis-
terstvu zemědělství na prezentaci strategie pro růst „Strategie čes-
kého zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské 
politiky EU po roce 2013“ nebo na pražské konferenci MMR k eu-
rofondům, či zasedání řídícího orgánu budoucího OP Věda, vý-
zkum, vzdělávání museli zastoupit jiní.

Koordinátor vyjednávacího týmu Václav Pošmurný se zúčast-
nil 10 valných hromad krajských sdružení, nebyl jen v Karlovar-
ském a Plzeňském kraji. Byl překvapen, jak jsou kraje rozdílné 
v přístupu k NS MAS. Například z Plzeňského kraje vzešel poža-
davek zpracování podrobných zpráv z vyjednávání. Všechny in-
formace však nelze přímo zveřejňovat v zápisech, protože jsou 
čerpány v jiných zdrojích či ve Zpravodaji venkova a pak jsou 
mnohdy využity v neprospěch vyjednávacího týmu. Podrobná čin-
nost je zveřejňována jako součást zápisu z jednání výboru. Je na 
členech Výboru, do jaké míry bude vyjednávání pokračovat, a kte-
rým směrem se bude vyvíjet. Například v Jihomoravském kraji 
vznikl rozpor, zda přitvrdit, či polevit ve vyjednávání – podpořil se 
přístup pozitivního vysvětlování – nebylo doporučena nega-
tivní kampaň.

Výbor NS MAS podpořil ze severu Čech pro
vyjednávání přístup pozitivního vysvětlování

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 4Z

Výbor Národní sítě MAS se v únoru setkal v Hamru na Jezeře v Libereckém kraji, aby pro-
jednal aktuální stav vyjednávání budoucího plánovacího období a zabýval se přípravou 
výroční valné hromady včetně sněmů krajských sdružení. Probral rovněž výsledky jednání 
s MZe a SZIF ohledně výkladu novelizace pravidel PRV, zejména pak otázky povinných au-
ditů pro MAS či budoucnosti zaměstnanců MAS v mezičase programovacího období.
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evroPa
Sršeň informoval o naplňování strategie eVROPA 2020. Za PS 

Mezinárodní spolupráce navrhl zpracovat materiál Evropa 2020 jako 
podklad pro jednání a seznámení členů MAS s cíli EU 2014–2020.

Sršeň dále informoval o výstupech ze semináře o CLLD (komu-
nitně vedeného místního rozvoje) pro úředníky z členských států, 
kde se prezentovaly různé modely implementace CLLD, nejhorší 
zapojení je podle něj do ESF. V žádném členském státě není velké 
provázání a komunikace s ministerstvy. ČR vystupovala podle něj 
velmi příznivě, vstřícně k CLLD. Aktuálním úkolem je připomínko-
vat evropskou verzi kuchařky CLLD a připravit aktualizaci české 
verze kuchařky KVMR pro MAS v návaznosti na aktuální znalosti. 

Více informací na: http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.ph-
p?es=2&sessionno=6d3a2d24eb109dddf78374fe5d0ee067

Ve dnech 17. – 18. Dubna 2013 se v Bruselu uskuteční LeADeR 
eVeNT 2013 – tradiční akce pro MAS v Bruselu. Účast je zajištěna 
přes CSV, kde je poskytnuto 11 míst (uhrazena letenka).

reakce na smo
Výbor se dále zabýval námětem zástupců Královéhradeckého 

kraje, kteří se ohradili oproti článkům vydaným ze strany SMO, kde 
byly zmíněny i negativní příklady o činnosti MAS, ale bez podkladů. 
Z NS MAS ČR bylo vydáno stanovisko „Role MAS je vyjasněna již 
dávno“. Komora měst a obcí vyčetla zástupcům NS MAS, že málo 
podporuje memorandum „Venkov jako důstojné místo pro život“ 
a moc spolupracuje se zemědělci. Na 19. února je plánována schůz-
ka se zástupci SMO a koordinátorem – jaké jsou společné a rozdíl-
né představy, zjistí se stav věcí a na toto bude navazovat jednání ve-
dení. NS MAS ČR má nachystána stanoviska a budou vydána jako 
tiskové zprávy (jsou zveřejněny na jiném místě). Winter upřesnil, že 
Síť vede diskuze se zemědělskými svazy a organizacemi.

PříPrava valné hromady
Zdeněk Mach informoval o přípravách valné hromady, které 

jsou bez problémů, očekávají se návratky. Informoval o zášti-
tě ze strany hejtmana Karlovarského kraje. Aktivován je e-mail 
valnahromada@nsmascr.cz.

Návrh transformace pracovních skupin:
– PS LEADER 
– PS Mezinárodní spolupráce 
– PS Naplňování VIZE 
– PS Vzdělávání 
– PS Public relations (PR) 

Výbor NS MAS ČR schválil návrh úpravy členských příspěvků – 
10 000 Kč pro podpořené MAS (48, 32, 32+) a 2000 pro nepod-
pořené MAS a návrh mimořádných členských příspěvků 5 000 Kč 
na podporu vyjednávacího týmu. Návrh rozpočtu organizace byl 
upraven v návaznosti na schválené návrhy změn členských příspěv-
ků a rozpočtů pracovních skupin. Při jednání bylo také přednese-
no čerpání rozpočtu za rok 2012. 

V návaznosti na návrh činnosti NS MAS ČR, které byly připo-
mínkovány od krajských sdružení, se ustanovily 4 hlavní priority 
činnosti pro rok 2013. Při jednání bylo také předneseno plnění plá-
nu práce za rok 2012 a navázání priorit na nově definované pra-
covní skupiny. 

Návrh plánu práce:

1. Řešit, vyjednávat a lobovat za co nejlepší podmínky v novém 
programovacím období. 

2. Hájit zájmy MAS jako celku a fungovat jako vyjednavač vůči 
ostatním partnerům. 

3. Hájit zájmy všech MAS včetně nepodpořených na MZe a SZIF 
(toto se děje, prosíme o pokračování) 

4. Organizace vzdělávacích činností pro pracovníky členů NS 
MAS ČR – školící semináře na tvorbu ISRÚ, semináře pro nepod-
pořené MAS, apod. 

Výbor schválil nové členské přihlášky MAS Hlinecko, o. s., MAS 
Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., MAS Mikulovsko o.p.s. 
Současně byli členové informování o ukončení členství MAS Sdru-
žení pro Jesenicko (ukončena činnost) a MAS Skleněný Nový Bor 
(spojení s LAG Podralsko). Výbor NS MAS ČR schválil, že na jedná-
ní výboru 13. března – den před konáním valné hromady budou 
moci MAS zažádat o členství. 

Z zápisu Olgy Špikové upravil a zkrátil Tomáš Šulák

ZMĚNA!
LeaderFEST 2013 – Velké Meziříčí 20. – 22. 6. 2013 (více informací v dalším čísle zpravodaje)

http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=6d3a2d24eb109dddf78374fe5d0ee067
http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=6d3a2d24eb109dddf78374fe5d0ee067
mailto:valnahromada@nsmascr.cz
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Seznam MAS zapojených do nového opatření PRV III.4.1. Získá-
vání dovedností, animace a provádění v rámci 18. kola PRV (poža-
davek 29.350.850 Kč):
MAS� RO� žádost

„Místní�akční�skupina�Hříběcí�hory,�o.s.“� Střední�Morava� 500�000
„Místní�akční�skupina�Hustopečsko,�o.s.“� Jihovýchod� 500�000
Brdy�–�Vltava�o.p.s.� Střední�Čechy� 500�000
Haná�pod�Jedovou,�o.p.s.� Střední�Morava� 500�000
LEADER�–�Loucko� Jihovýchod� 350�000
MAS�–�Střední�Polabí,�o.s.� Střední�Čechy� 489�680
MAS�Bohdanečsko,�o.s.� Severovýchod� 500�000
MAS�BRÁNA�PÍSECKA� Jihozápad� 494�200
MAS�CÍNOVECKO�o.p.s.� Severozápad� 490�000
MAS�Českomoravské�pomezí�o.p.s.� Jihovýchod� 500�000
MAS�Dolnobřežansko�o.p.s.� Střední�Čechy� 500�000
MAS�Chrudimsko,�o.s.� Severovýchod� 500�000
MAS�Jablunkovsko,�z.�s.�p.�o.� Opava� 500�000
MAS�Jižní�Haná�o.p.s.� Střední�Morava� 500�000
MAS�Královédvorsko,�o.�s.� Severovýchod� 360�000
MAS�LAŠSKO� Opava� 498�600
MAS�Lužnicko�o.p.s.� Jihozápad� 500�000
MAS�Mohelnicko,�o.s.� Střední�Morava� 500�000
MAS�MOST�Vysočiny,�o.p.s.� Jihovýchod� 500�000
MAS�Nad�Prahou�o.p.s.� Střední�Čechy� 496�280
MAS�Naděje�o.p.s.� Severozápad� 499�920
MAS�Polabí,�o.p.s.� Střední�Čechy� 445�000
MAS�Radbuza,�o.s.� Jihozápad� 500�000
MAS�Region�Kunětické�hory,�o.s.� Severovýchod� 500�000
MAS�Rozvoj�Tanvaldska� Severovýchod� 407�100
MAS�Skutečsko,�Košumbersko�a�Chrastecko,o.s.� Severovýchod� 500�000
MAS�Slezská�brána,�z.�s.�p.�o.� Opava� 500�000
MAS�Turnovsko� Severovýchod� 498�000

MAS�Vincenze�Priessnitze�pro�Jesenicko,�o.p.s.� Střední�Morava� 500�000
MAS�Zubří�země,�o.p.s.� Jihovýchod� 500�000
Místní�akční�skupina�Bohumínsko�–�z.s.p.o.� Opava� 500�000
Místní�akční�skupina�Bojkovska� Střední�Morava� 500�000
Místní�akční�skupina�Brána�Brněnska,�o.s.� Jihovýchod� 500�000
Místní�akční�skupina�Brána�Vysočiny�o.s.� Jihovýchod� 500�000
Místní�akční�skupina�Česká�Kanada�o.p.s.� Jihozápad� 500�000
Místní�akční�skupina�Dolní�Morava� Jihovýchod� 497�580
Místní�akční�skupina�Hlinecko�o.s.� Severovýchod� 500�000
Místní�akční�skupina�Lanškrounsko� Severovýchod� 500�000
Místní�akční�skupina�Mezi�Hrady� Střední�Čechy� 500�000
Místní�akční�skupina�Mezilesí� Střední�Čechy� 500�000
Místní�akční�skupina�Mladoboleslavský�venkov,�o.�s.� Střední�Čechy� 496�000
Místní�akční�skupina�Podbrněnsko,�občanské�sdružení� Jihovýchod� 476�700
Místní�akční�skupina�Podřipsko� Severozápad� 500�000
Místní�akční�skupina�Staroměstsko� Střední�Morava� 500�000
Místní�akční�skupina�Stolové�hory� Severovýchod� 500�000
Místní�akční�skupina�Střední�Povltaví� Jihozápad� 500�000
Místní�akční�skupina�ŠIPKA� Jihovýchod� 500�000
Místní�akční�skupina�Vinařská� Jihovýchod� 458�000
NÁŠ�REGION� Severozápad� 498�200
O.S.�MAS�Za�humnama� Jihovýchod� 499�400
Občané�pro�rozvoj�venkova� Střední�Morava� 500�000
Obč.�sdružení�„Místní�akční�skupiny�Krušné�Hory�západ“�Severozápad� 400�000
Občanské�sdružení�MAS�Střední�Vsetínsko� Střední�Morava� 500�000
OSLAVKA�o.p.s.� Jihovýchod� 499�990
PODBRDSKO,�občanské�sdružení� Střední�Čechy� 500�000
SERVISO,�o.p.s.� Severozápad� 500�000
Severní�Chřiby�a�Pomoraví,�o.s.� Střední�Morava� 496�400
Společnost�pro�rozvoj�Humpolecka,�o.s.� Jihovýchod� 499�800
VODŇANSKÁ�RYBA� Jihozápad� 500�000
Zálabí,�místní�akční�skupina� Střední�Čechy� 500�000
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Zobrazená data
hranice kraj
území bez MAS 
podpořené MAS (112)
nepodpořená nebo nežádající MAS (34)
nová MAS (28)
vznikající MAS (1)
obce zapojené do III.4.1. (59 MAS)
aglomerace (města nad 25 tis. obyvatel)
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Názvy MAS byly pro vizualizaci zkráceny či upraveny.

Území podpořených MAS je zobrazeno i s obcemi bez možné podpory 
(plán na období 2014-20)

Dovednosti MAS chce získávat 60 místních partnerství, 
které se budou učit animovat své venkovské regiony
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MAS v Plzeňském kraji spolupracují 
s Evropským hlavní městem kultury 
Plzeň 2015, kraj podpoří vznik strategií

V úterý 22. ledna se v Chotěšově konalo již 15. setkání místních 
akčních skupin Plzeňského kraje. Setkání hostila MAS Radbuza, 
která je v kraji nejmladší – vznikla v roce 2011 v oblasti jižně od Plz-
ně (Dobřansko, Stodsko, Nýřansko a Holýšovsko).

rotace v orgánech ks mas dle zaběhnutého vzorce
V úvodu setkání se zástupci MAS dohodli na pokračování systé-

mu rotace v orgánech krajského sdružení a tak na místo předsedy 
postoupila Michala Borečková, ředitelka MAS Světovina a dosavad-
ní předseda Petr Brandl (který je zároveň předsedou MAS Aktivios) 
se stal místopředsedou krajského sdružení. Na pozici druhého mís-
topředsedy byl zvolen Tomáš Havránek z MAS Ekoregion Úhlava, 
který zde nahradil Jana Floriana (MAS Český Západ – Místní part-
nerství). Ten byl ale i nadále potvrzen jako zástupce krajského sdru-
žení ve Výboru Národní sítě MAS ČR, stejně tak bude dál jeho ná-
hradníkem Michal Arnošt (manažer MAS Sv. Jana z Nepomuku) 
a členem kontrolní komise NS MAS ČR již zmíněný Petr Brandl.

PříPrava strategií mas je v Plném Proudu
V rámci jednání se MAS informovaly také o postupu přípravy 

místních integrovaných strategií rozvoje svých území pro období 
2014–2020. Prakticky ve všech MAS již příprava strategie byla za-
hájena, MAS provádějí dotazníková šetření, veřejná projednávání 
a shromažďují podkladové údaje. Všechny MAS se snaží různými 

cestami zaktivizovat své členy a místní aktéry i veřejnost k zapoje-
ní do přípravy strategie. Netradiční přístup zvolila MAS Český Zá-
pad – Místní partnerství, která vyhlásila několik soutěží s tématem 
„MŮJ DOMOV / OBEC / REGION V ROCE 2020“. Přípravu strate-
gie provází také kampaň vizualizující letopočet 2020 pomocí tváří 
místních obyvatel (více viz www.mascz.cz). 

PodPora mas ze strany kraje Potvrzena zastuPitel-
stvem

Dalším diskutovaným bodem byl poslední vývoj ve spolupráci 
MAS a Plzeňského kraje. Ten již několik let pravidelně podporoval 
MAS částkou cca 1–1,5 mil. Kč ročně určené k pokrytí některých 
nutných nákladů a vlastních grantových programů. Zástupci kraje 
i krajského úřadu se účastnili všech setkání MAS a proběhlo i ně-
kolik osobních jednání, kde byly MASky opakovaně ujišťovány o 
podpoře jejich aktivit krajem. O to větší bylo jejich překvapení, 
když v návrhu rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2012 žádná fi-
nanční podpora pro MAS navržena nebyla. Zástupci krajského 
sdružení se proto rozhodli oslovit všechny zastupitele Plzeňského 
kraje otevřeným dopisem a upozornili je na vzniklou situaci. Dopis 
se setkal s velmi pozitivními reakcemi za strany řady zastupitelů na-
příč politickým spektrem a návrh rozpoutal pestrou diskusi na led-
novém jednání zastupitelstva. Výsledkem jednání bylo vyčlenění 
částky 1,1 mil. Kč na podporu činnosti MAS v kraji a příslib jejího 
možného navýšení v rámci vypořádání závěrečného účtu kraje.

Plzeň – evroPské hlavní město 
kultury 2015 – imPuls Pro celý region

V závěru setkání MAS diskutovaly také o realizaci společného 
projektu „Skrytá bohatství aneb venkov Plzni“, kterého se účastní 
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Zapojení veřejnosti do přípravy nové strategie v MAS Český západ Foto: © Petr Janík, MAS český Západ

Venkovské expo aneb hravá náves
Foto: © Petr Janík, MAS český Západ

http://www.mascz.cz
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7 z 11 MAS v kraji. Projekt navazuje 
na regionální programové linie inicia-
tivy Plzeň – Evropské hlavní město kul-
tury 2015. V roce 2012 se v rámci něj 
mj. uskutečnil seminář zaměřený na sjednocení metodiky mapo-
vání území pro Síť 2015 – Synapsis a v září se všechny MAS spo-
lečně prezentovaly na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 
ITEP v Plzni samostatnou venkovní expozicí s názvem „Venkovské 
expo aneb hravá náves“. Netradiční formou zde byly prezentová-
ny zajímavosti venkova, tipy na výlet a pozvánky na různé kultur-
ní akce. Pro dětské návštěvníky bylo připraveno několik výtvarných 
dílen a také řemeslný jarmark. V roce 2013 MAS připravují společ-
nou edici publikací na téma západočeské baroko a ve dnech 19. 
– 20. 4. 2013 pak unikátní prezentaci kulturního a turistického po-
tenciálu venkova formou živé mapy s názvem „Venkovské expo 
aneb veletrh krajiny“ (více informací na www.venkovPlzni.cz). 

Jan Florian, MAS český západ

Změna ve vedení MAS Jihočeského kraje

Novým předsedou Krajského sdru-
žení MAS Jihočeského kraje se stal 
Jaromír Polášek z MAS Chance in 
Nature – Local Action Group. Místo-
předsedkyní je Zuzana Guthová z MAS Sdružení růže. Oba jsou ve 
stejném pořadí zastupovat Jihočeský kraj v celostátním výboru. 
Třetím členem krajského výboru je Monika Hienlová z MAS Kraji-
na srdce. Za člena kontrolní komise je nominován Jaroslav Chme-
lař (Pomalší). ZV

Středočeské krajské sdružení MAS má 
i bez právní subjektivity pevná pravidla, 
předsedou znovu zvolen Pošmurný

Na území Středočeského kraje působí 18 místních akčních sku-
pin (MAS). Další čtyři MAS přesahují ze sousedních krajů. Na úze-
mí 4 mikroregionů se vytváří nové místní partnerství. 15 MAS je 

členy Národní sítě MAS. Krajské sdru-
žení MAS Středočeského kraje nemá 
právní subjektivitu a jeho členy mo-
hou být všechny MAS působící ales-
poň částí území ve Středočeském kraji. Krajské sdružení sněmova-
lo 8. února v Pečkách.

Ve výroční zprávě za rok 2012 zaznělo, že vedení krajského sdru-
žení i členové si navzájem předávají nově získané informace a zku-
šenosti a až na výjimky panuje ve sdružení loajální, partnerská a kon-
struktivní atmosféra. Středočeské krajské sdružení a jeho zástupci 
v jednotlivých pracovních skupinách jsou aktivní i v rámci celostátní 
aktivit. Jejich účast na jednáních je stoprocentní. Zajímavostí je, že 
KS MAS má zastoupení v Monitorovacím výboru Regionálního ope-
račního programu (ROP) Střední Čechy.

Předsedou krajského sdružení byl opět zvolen Václav Pošmurný 
(Posázaví), stejně jako 1. místopředsedou Miloslav Oliva (Pošembě-
ří). Oba budou zastupovat kraj v celostátním výboru sítě jako člen 
a náhradník. Druhým místopředsedou byl zvolen Jiří Kužel. Galina 
Čermáková bude zastupovat kraj v celostátní kontrolní komisi.

sPolečné akce středočeských mas
MAS Středočeského kraje jsou zapojeny do společných projek-

tů: Čistá řeka Sázava a Berounka (Posázaví, Lípa pro venkov, Ra-
kovnicko, Královská stezka), Řeky čarují (Lípa pro venkov, Rakov-
nicko, Královská stezka); Má Vlast 2012 na Vyšehradě (Vyhlídky, 
Posázaví, Rakovnicko); Modlitba za domov 2012 (Říčansko); Učí-
me se filmem (Region Pošembeří, Přemyslovské střední Čechy, 
Sedlčansko a Vyhlídky). Prezentace v oblasti cestovního ruchu za-
jišťují MAS Posázaví, Rakovnicko a Zlatý pruh Polabí.

Na krajském sněmu zástupci MAS dále diskutovali o vyjasňová-
ní vztahů se středočeskými organizacemi SPOV a SMS na krajské 
úrovni. Zabývali se spoluprací v rámci Celostátní sítě pro venkov, 
které se zástupci NS MAS dosud aktivně účastnili, avšak s přecho-
dem AZV na SZIF je nejasný způsob organizace v roce 2013. MAS 
rovněž debatovaly svou účast ve Středočeské Asociace nestátních 
neziskových organizací (SANNO), která byla založena v březnu 
2012, ale pro administrativní potíže se její činnost nerozběhla. Dva 
zástupci krajského sdružení MAS byli pověřeni prezentovat Síť a je-
jí práci na prvním únorovém jednání této organizace.

TSu ze zápisu z jednání kS MAS Stč
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Summit lídrů 27 států se dohodl, že EU bude 
mít nižší rozpočet. Rozdělí se 960 miliard

Po celonočních jednáních přijali evropští lídři 27 států Evropské 
unie 8. února kompromisní dohodu o rozpočtovém výhledu na rok 
2014–2020. Rozděleno má být celkem 960 miliard eur, necelých 
25 bilionů korun.

Poprvé v historii Evropské unie se víceletý rozpočet této organi-
zace sníží. 960 miliard eur odpovídá jen asi 1 % HDP členských ze-
mí, zatímco v minulých sedmi letech to bylo 1,048 % HDP.

Dosažená dohoda státníků znamená, že původní návrh Evrop-
ské komise ve výši 1,025 bilionu eur seškrtali o 65 miliard eur. Ně-
které země, jako například Velká Británie, sice usilovaly o úspory 
dalších desítek miliard, ale po celonočním jednání souhlasily s tím-
to kompromisem.

Ten předložil v půl šesté ráno prezident Evropské unie Herman 
Van Rompuy poté, co summit jednal prakticky celou noc, a to jak 
na plenárním zasedání, tak bilaterálně. Několik setkání měla na-
příklad německá kancléřka Angela Merkelová s britským premié-
rem Davidem Cameronem.

kam Půjdou miliardy?
Český premiér Petr Nečas hrozil ještě ve čtvrtek večer vetem po-

dle jeho slov neférového rozpočtu. Česká republika má největší zá-
jem na udržení výše kohezních fondů, které jdou především na bu-
dování infrastruktury.

Evropský prezident Van Rompuy však například tlačí na zvýšení 
prostředků do fondů pro boj s vysokou nezaměstnaností mladých 
– hlavně v zemích, jako je Španělsko, Řecko nebo Itálie.

Někteří evropští státníci, především ti z chudších zemí, dávali 
najevo zklamání z toho, jak byl rozpočet seškrtán.

česko dostane na Pomoc 
regionům Přes 500 miliard

Česko by mělo získat zhruba 20,5 miliardy eur na pomoc regi-
onům, tedy přes půl bilionu korun. Množství peněz z eurofondů 
se proti období 2007 až 2013 citelně zmenší, neboť v končícím 

sedmiletém rozpočtu měla ČR k dispozici zhruba 26,7 miliardy eur 
(necelých 680 miliard korun). Pokles se však vzhledem k celkovým 
úsporám v chystaném unijním rozpočtu i kvůli bohatnutí Česka 
v rámci EU očekával.

Česká republika by měla v letech 2014 až 2020 nadále od EU 
získat více peněz, než kolik jí odvede. V dalším rozpočtovém ob-
dobí, které nastane po roce 2020, se to však už zřejmě změní, 
i když s jistotou to nyní říci nelze.

Výdaje EU pro léta 2014 až 2020 v závazcích mají činit přibliž-
ně 957 miliard eur. To je podle českého premiéra Petra Nečase 
téměř o 100 miliard eur méně, než předpokládal původní návrh 
Evropské komise. Po škrtech volali hlavně čistí plátci, tedy země 
odvádějící do rozpočtu víc, než z něj získávají. I kvůli jejich tlaku 
skončil neúspěchem první pokus o nalezení dohody loni v listo-
padu.

Nečas nicméně zdůraznil, že úspory jsou výhodné i pro Českou 
republiku. Díky nim totiž ČR ušetří v novém období asi 1,2 miliar-
dy eur na příspěvcích do společné pokladny. To je přibližně stejná 
suma, jakou by mělo každý rok Česko během uvedeného období 
do unijního rozpočtu odvést. V nadsázce pak Nečas poznamenal, 
že díky tomu bude Česko rok v Unii žít v podstatě zadarmo.

česko dostane méně 
Peněz, zbohatli jsme

Praha pokles příjmů z eurofondů očekávala vzhledem ke změ-
nám struktury rozpočtu i objemu prostředků na kohezní politiku 
a také kvůli skutečnosti, že Česko v porovnání s ostatními zeměmi 
zbohatlo. I tak by měla ČR v přepočtu kohezních peněz na hlavu 
být mezi prvními pěti v rámci 27 států Unie.

„S nižším přídělem peněz můžeme být vlastně překvapivě spo-
kojeni,“ míní analytička české finanční poradenské společnosti Ne-
xt Finance Markéta Šichtařová. Evropské fondy totiž podle ní ne-
pomáhají ČR k vyššímu hospodářskému růstu, ale paradoxně na-
opak růst ještě více zpomalují, protože vedou k vyšším nárokům 
na veřejné peníze. Čerpání peněz z kohezních fondů totiž vede 
v ČR k růstu zadluženosti země, protože k čerpaným penězům mu-
sí stát přidávat i své vlastní peníze, dodala Šichtařová.

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/boj-proti-chudobe-a-socialnimu-vylouceni/6678265?rtype=V&rmain=7846123&ritem=6678265&rclanek=14253849&rslovo=484314&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/27-clenskych-zemi-evropske-unie/6741924?rtype=V&rmain=7846124&ritem=6741924&rclanek=14253849&rslovo=484275&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/27-clenskych-zemi-evropske-unie/6741924?rtype=V&rmain=7846124&ritem=6741924&rclanek=14253849&rslovo=484275&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/casopis-dtest-vite-jak-usetrit-pri-nakupech/10950139?rtype=V&rmain=7870540&ritem=10950139&rclanek=14253849&rslovo=472265&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/sporici-ucet-ing-konto/11321740?rtype=V&rmain=7863737&ritem=11321740&rclanek=14256451&rslovo=466468&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/zakladni-informace-o-evropske-unii/6741922?rtype=V&rmain=7846125&ritem=6741922&rclanek=14256451&rslovo=427967&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/tiskove-centrum/6957067?rtype=V&rmain=7846125&ritem=6957067&rclanek=14255546&rslovo=427967&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/jak-uspesne-ridit-firmu/11068066?rtype=V&rmain=7868262&ritem=11068066&rclanek=14255546&rslovo=457562&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/27-clenskych-zemi-evropske-unie/6741924?rtype=V&rmain=7846124&ritem=6741924&rclanek=14255546&rslovo=484275&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/casopis-dtest-nespokojte-se-s-recenzemi-chtejte-nezavisle-testy/10950138?rtype=V&rmain=7870537&ritem=10950138&rclanek=14255546&rslovo=436564&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/casopis-dtest-nespokojte-se-s-recenzemi-chtejte-nezavisle-testy/10950138?rtype=V&rmain=7870537&ritem=10950138&rclanek=14255546&rslovo=436564&showdirect=1
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rozPočet už by měl být definitivní, 
vyjádří se však i euroPoslanci

Otázkou nyní je, jak se k dohodě unijních států postaví Evrop-
ský parlament. Jeho souhlas je nutný k tomu, aby dlouhodobý roz-
počet mohl platit. V zákonodárném sboru přitom zaznívají silné vý-
hrady vůči škrtům v původním návrhu Evropské komise.

I Nečas připustil, že zaznamenal kritické hlasy ze strany někte-
rých europoslanců. Podle něj je však „z říše pohádek“ představa, 
že by se dohoda členských zemí, které bylo dosaženo po těžkých 
bojích, mohla nějakým zásadním způsobem kvůli europoslancům 
změnit a že by se dojednával zcela nový rozpočet.

„Možná ten rozpočet pro nikoho není perfektní,“ připustil unij-
ní prezident Herman Van Rompuy. Každý si v něm podle něj i tak 
může něco najít. „Poprvé je tu reálné snížení proti poslednímu ví-
celetému finančnímu rámci,“ zdůraznil Van Rompuy.

Nečas připustil, že například z českého pohledu mohly být vyš-
ší prostředky například na vědu a výzkum a naopak mnohem hlub-
ší škrty ve společné zemědělské politice. Jednou z jejích klíčových 
částí jsou přímé platby zemědělcům, tedy cílené dotace, z nichž 
profituje kupříkladu Francie. Podle Nečase však přímé platby likvi-
dují konkurenceschopnost zemědělství v EU.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/eu-rozpocet-necas-0zh-/
eko_euro.aspx?c=A130208_100535_eko_euro_pul

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/dlouhodoby-rozpocet-eu-na-
-roky-2014-az-2020-dyf-/eko_euro.aspx?c=A130208_163528_

eko_euro_neh

Evropský „prezident“ Herman van Rompuy. | foto: AP, in. IDNES

Sněmovna schválila zákon o možnosti 
transformace občanských sdružení 
na obecně prospěšné společnosti

Poslanecká sněmovna schválila v polovině února ústavní větši-
nou (121 hlasů) zákon o změně právní formy občanského sdruže-
ní na obecně prospěšnou společnost a poslala jej tak do prezident-
ské kanceláře.

Otázkou je, který prezident dostane zákon k posouzení a pod-
pisu. Lhůta pro tento poslední krok je 30 dní. Pokud se v této do-
bě prezident nevyjádří, bude zákon platit bez jeho podpisu. V pří-
padě, že by prezident zákon vetoval, vrátí se do Poslanecké sně-
movny k dalšímu hlasování.

Účinný bude zákon první den následujícího měsíce po jeho vy-
hlášení. Vše tedy nasvědčuje tomu, že by zákon mohl nabýt účin-
nosti 1. dubna, nejpozději 1. května.

„V této chvíli začínáme společně s právníky připravovat meto-
dické doporučení pro občanská sdružení, jak postupovat v přípa-
dě, že 100 % jejich členů souhlasí se změnou na obecně prospěš-
nou společnost,” uvedl Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně 
prospěšných organizací.
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„Osobně si myslím, že v této chvíli je třeba poděkovat všem těm, 

kteří pomohli s prosazením tohoto rozsahem malého, ale důležitostí 
velkého zákona. Celý proces začal na jaře 2011, kdy jsme se nad zá-
konem poprvé sešli v Poslanecké sněmovně. Zákon jako takový vzni-
kal za pomoci právních expertů Lenky Deverové a Petra Víta, kteří se 
specializují na „neziskovou“ legislativu a pracovníků ministerstva spra-
vedlnosti pracujících v týmu náměstka Františka Korbela. Nelze jme-
novat všechny, kteří přijetí zákona podporovali,” shrnul Marek Šedivý.

Zdroj: Asociace Veřejně Prospěšných Organizací
http://www.avpo.cz/clanek/1545/619/zpravy/zakon-o-zmene-

-pravni-formy-obcanskeho-sdruzeni-na-obecne-prospesnou-spo-
lecnost-prosel-snemovnou/

Menší obce nechtějí přijít o své pošty! 
Omezování poboček je cestou ke zrušení

Starostové obcí ze Sdružení místních samospráv se obávají ru-
šení menších poštovních úřadů. Své obavy ze zhoršování dostup-
nosti služeb na venkově přednesli také Jiřímu Běhounkovi, hejtma-
novi Kraje Vysočina.

Podle tajemníka Sdružení místních samospráv ČR Tomáše Chme-
ly jde v rámci Čech i Moravy o stovky úřadoven, na Vysočině je v ohro-
žení poštovní úřad v 28 obcích. „Ke změně režimu nebo optimaliza-
ci pošt by mělo dojít na základě místních šetření a především po do-
hodě s vedením obce. Pošta je státní podnik a měla by své služby 
přizpůsobovat potřebám občanů, ne naopak,“ souhlasí se starosty 
obcí Jiří Běhounek a je rozhodnut apelovat na ředitele České pošty 
a ministra vnitra. Je přesvědčen, že takto masivní zásah do služeb pro 
venkov by měl být předmětem jednání Rady Asociace krajů ČR.

Rušení poboček České pošty umožnila nová vyhláška Českého 
telekomunikačního úřadu. Podle ní držitel poštovní licence musí zří-
dit poštu v každé obci s více než 2500 obyvateli a dojezdová vzdá-
lenost z kteréhokoli místa v ČR na nejbližší poštu nesmí být větší než 
deset kilometrů, původně šlo o docházkovou vzdálenost do 2,6 km. 
„V příštím týdnu se osobně setkám s ředitelem Českého telekomu-
nikační úřadu a budu se dotazovat, co bylo podnětem pro předlo-
žení této vyhlášky, zda byla diskutována s místními samosprávami 
a především, proč může ohrozit dostupnost služeb pro venkovské 
regiony typu Vysočiny,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Starostové z Vysočiny upozorňují, že modely zaváděné místo „ka-
menné pošty“ nejsou adekvátní náhradou. Například nabízený model 
mobilního obslužného místa, nebo model „Partner“, který umožňu-
je obci službu pošty suplovat, se podle Chmely s pochopením staros-
tů příliš nesetkává. „Nemáme peníze, lidské zdroje ani čas, abychom 
k rozrůstající se agendě, kterou na nás přenáší stát, zřizovali ještě služ-
bu, kterou se zavázala poskytovat státní firma. Navíc podmínky, kte-
ré si pošta stanovuje v souvislosti s převzetím provozů mají nepředví-
datelné dopady a jsou pro obce nevýhodné,“ upozorňuje starosta 
Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka. Zdroj: SMS

Český telekomunikační úřad: Dostupnost 
základních poštovních služeb je prioritou

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvo-
řák a místopředseda Asociace krajů ČR, hejtman Jiří Běhounek se 
na setkání na Krajském úřadu v Jihlavě zabývali otázkou dostup-
nosti základních poštovních služeb především ve venkovských lo-
kalitách. Představitelé Asociace krajů a Sdružení místních samo-
správ totiž již dříve na svém společném zasedání 14. února upo-
zornili na mnohdy necitlivý přístup České pošty v této záležitosti.

Předseda Rady ČTÚ během společné debaty konstatoval, že pří-
slušná prováděcí vyhláška ČTÚ k novele zákona o poštovních služ-
bách účinná od 1. ledna 2013 stanoví pouze minimální požadav-
ky na dostupnost základních poštovních služeb z geografického 
a časového hlediska. 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/dustojne-vyprovazeni-na-posledni-ceste/11321613?rtype=V&rmain=7864687&ritem=11321613&rclanek=14255546&rslovo=420994&showdirect=1
http://ekonomika.idnes.cz/eu-rozpocet-necas-0zh-/eko_euro.aspx?c=A130208_100535_eko_euro_pul
http://ekonomika.idnes.cz/eu-rozpocet-necas-0zh-/eko_euro.aspx?c=A130208_100535_eko_euro_pul
http://ekonomika.idnes.cz/dlouhodoby-rozpocet-eu-na-roky-2014-az-2020-dyf-/eko_euro.aspx?c=A130208_163528_eko_euro_neh
http://ekonomika.idnes.cz/dlouhodoby-rozpocet-eu-na-roky-2014-az-2020-dyf-/eko_euro.aspx?c=A130208_163528_eko_euro_neh
http://ekonomika.idnes.cz/dlouhodoby-rozpocet-eu-na-roky-2014-az-2020-dyf-/eko_euro.aspx?c=A130208_163528_eko_euro_neh
http://www.avpo.cz/clanek/1545/619/zpravy/zakon-o-zmene-pravni-formy-obcanskeho-sdruzeni-na-obecne-prospesnou-spolecnost-prosel-snemovnou/
http://www.avpo.cz/clanek/1545/619/zpravy/zakon-o-zmene-pravni-formy-obcanskeho-sdruzeni-na-obecne-prospesnou-spolecnost-prosel-snemovnou/
http://www.avpo.cz/clanek/1545/619/zpravy/zakon-o-zmene-pravni-formy-obcanskeho-sdruzeni-na-obecne-prospesnou-spolecnost-prosel-snemovnou/
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„V žádném případě neukládá České poště rušit jakoukoliv po-
bočku. Naopak. Jasně říká, pod jaká kritéria Česká pošta nemůže 
jít. Celkový počet provozoven závisí výhradně na jejím rozhodnu-
tí. A to by mělo být přijato ve spolupráci jak s Asociací krajů, tak 
Sdružením místních samospráv,“ uvedl Pavel Dvořák. Dále Jiřího 
Běhounka ubezpečil, že ČTÚ beze zbytku využije všechny zákon-
né kompetence a možnosti, aby chránil oprávněné potřeby všech 
uživatelů základních poštovních služeb a aby byly tyto služby po-
skytovány v kvalitě, jež je ve veřejném zájmu nezbytná.

Zdroj: čTÚ

MZe: Při vyjednávání o budoucí podobě 
Společné zemědělské politiky je důležité 
si i nadále udržet aktivní přístup 

Aktuální vývoj projednávání legislativního balíčku k budoucí po-
době Společné zemědělské politiky (SZP) a spolupráce při prosazo-
vání klíčových postojů a zájmů České republiky byly 1. Března té-
matem setkání ministra zemědělství Petra Bendla s českými poslan-
ci Evropského parlamentu (EP) a zástupci nevládních organizací. Lze 
očekávat, že klíčová vyjednávání o budoucí podobě SZP se uskuteč-
ní na březnovém zasedání Rady pro zemědělství a rybářství.

Irské předsednictví na něm zamýšlí dosáhnout společného posto-
je Rady. Budou zřejmě následovat týdny komplikovaných vyjednává-
ní, protože i z výsledků hlasování Výboru pro zemědělství a rozvoj 
venkova EP je patrné, že postoje Rady a Evropského parlamentu se 
v řadě prvků reformy rozcházejí. Jsme připraveni se aktivně podílet 
na vyjednávání a prosazování klíčových zájmů českého zemědělství, 
a to jak v Radě EU, tak v Evropském parlamentu prostřednictvím 
spolupráce s našimi europoslanci,“ řekl ministr Petr Bendl.

Ministr ocenil dosavadní spolupráci s europoslanci při prosazo-
vání pozměňovacích návrhů a stěžejních postojů ČR. V této sou-
vislosti připomněl, že tyto pozice a návrhy vycházejí do značné mí-
ry z přínosných diskusí na pravidelných kulatých stolech se zástup-
ci nevládních organizací věnovaných evropským otázkám. Tyto 
postoje a praktické zkušenosti budou současně zohledněny i v při-
pravované Strategii pro růst na období 2014 až 2020, která bude 
dále spoludefinovat možnosti dalšího směřování zemědělského 
sektoru a pozice pro další vyjednávání.

Setkání se spolu s ministrem Petrem Bendlem zúčastnili také 
první náměstek ministra Vilém Žák, náměstkyně ministra pro spo-
lečnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špal-
ková, viceprezident Agrární komory ČR Bohumil Belada, předseda 
Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík, předseda Ze-
mědělského svazu ČR Martin Pýcha, ředitel pro zahraniční vztahy 
a SZP EU Potravinářské komory ČR Tomáš Kreutzer, místopředse-
da EP Oldřich Vlasák, europoslanci Hynek Fajmon, Robert Dušek, 
Jan Březina a vedoucí úseku Zemědělství a životního prostředí Stá-
lého zastoupení ČR při EU Jiří Jílek. Zdroj: MZe

Ministr Bendl a obchodníci se shodují 
na větší podpoře domácích potravin

Ministr Petr Bendl se 11. února u kulatého stolu sešel s členy 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Hlavními té-
maty jednání byla kvalita a bezpečnost potravin, kontroly prode-
jen a provozoven, polské potraviny, metanolová kauza, připravo-
vaná novela zákona o potravinách a činnost pracovních skupin 
věnovaná dozoru nad trhem s potravinami a podpoře českých 
potravin.

Podpora kvalitních a bezpečných domácích potravin je cílem 
ministerstva zemědělství i dvou loni vytvořených pracovních sku-
pin složených ze zástupců ministerstva a obchodních řetězců. 

„Obchodníci dali ve svých prodejnách větší prostor domácím 
potravinám. Vyšli tak vstříc vzrůstajícímu zájmu zákazníků po kva-
litním zboží a zároveň podpořili místní zemědělce a výrobce potra-
vin,“ řekl Petr Bendl.

Obchodníci uvedli, že například 80% zboží nabízeného Kauf-
landem pochází z ČR, v Tescu je to 81%. Ahold se zase zaměřil na 
regionální, zejména pekárenskou, výrobu.

Ministr Bendl projednával s členy SOCR ČR také kvalitu na-
bízených potravin. Vloni provedli inspektoři Státní veterinární 
správy (SVS) a Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) 
83 tisíc kontrol a dalších 35 tisíc kontrol, při kterých se zaměři-
li na alkohol v souvislosti s metanolovou aférou. Uložili pokuty 
v celkové výši přibližně 50 milionů korun. Veterinární správa nej-
častěji zjistila prohřešky proti požadavkům na čištění a sanitaci, 
správnou výrobní praxi, údržbu provozu a označování potravin. 
Pracovníci SZPI odhalili především nedostatky v hygieně a kvali-
tě potravin. Často také objevili případy klamání zákazníka a fal-
šování potravin.

Zdroj: MZe

Schodek zemědělského zahraničního 
obchodu se loni snížil o třetinu 

Obchodní výkonnost českého zemědělství a potravinářství je 
dobrá. Podle statistických údajů klesl vloni schodek zemědělského 
zahraničního obchodu přibližně o třetinu ve srovnání s rokem 2011.

Schodek zemědělského zahraničního obchodu dosáhl nece-
lých 25 miliard korun, což je v porovnání s rokem 2011 o třeti-
nu méně. „V roce 2012 rostl agrární vývoz rychleji než dovoz. 
Tento trend jsme zaznamenali už v předešlém roce. Český agrár-
ní obchod je tedy v dobré kondici,“ řekl ministr zemědělství Pe-
tr Bendl.

Schodek agrárního obchodu je jen jednou z veličin, podle kte-
rých se posuzuje výkonnost zemědělského vývozu a dovozu. Dal-
ším důležitým a pozitivním ukazatelem je skutečnost, že k razant-
nímu snížení záporného salda došlo v situaci, kdy se výrazně zvý-
šil celkový obrat agrárního zahraničního obchodu. V roce 2012 
přesáhl obrat zemědělského vývozu a dovozu poprvé 300 miliard 
korun.

„Čeští zemědělci a potravináři dosáhli historicky vysoké hodno-
ty ukazatele krytí dovozu vývozem, který překročil 85%. Nechci vý-
sledky jakkoliv přeceňovat, ale z dosavadních výsledků je jasné, že 
obchodní výkonnost českého zemědělství a potravinářství je dob-
rá a vyvíjí se pozitivně,“ uvedl ministr Bendl.

Česká republika patří k otevřeným ekonomikám a dlouhodobě 
vykazuje záporné saldo zahraničního zemědělského obchodu. Na 
schodku se ale významně podílí dovoz potravin, které se v českých 
podmínkách nedají pěstovat, jako je například tropické a subtro-
pické ovoce nebo mořské ryby.

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

tiskove-zpravy/x2013_schodek-zemedelskeho-zahranicniho.html
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Ministerstvo školství představilo 
samosprávám principy modelu 
nového financování školství

Ministerstvo školství uspořádalo dne 7. února 2013 zasedání 
širší pracovní skupiny, na němž představilo principy nového návr-
hu na financování školství. Součástí jednání byla diskuse k předlo-
ženým návrhům. Kromě zástupců jednotlivých krajů, krajských re-
prezentací a SMO se za SMS ČR jednání zúčastnili předseda Josef 
Bartoněk, předseda PS pro školství Oldřich Vávra a členové této 
pracovní skupiny Petr Halada, Jan Popelka a Josef Smažinka.

Představený model předpokládá financování regionálního škol-
ství prostřednictvím tzv. oborových normativů, podle nichž by mě-
ly být pro školy zajištěny přiměřené finance na realizaci školních 
vzdělávacích programů vztažené na jednoho každého žáka. Dále 
pak předpokládá zavedení tzv. doplňkové částky zvlášť pro mateř-
ské školy, I stupeň a II stupeň základních škol. Doplňkové částky 
představují dle MŠMT především vyjádření podpory zejména pro 
malé a vesnické školy a také motivaci k meziobecní spolupráci ve 
školství.

Financování nepedagogických pracovníků, ZUŠ, školských slu-
žeb aj. návrh předpokládá nadále hrazení prostřednictvím kraj-
ských normativů.

Návrh rozšiřuje pravomoci ředitelů škol v oblasti nakládání s fi-
nančními prostředky. Zástupci obcí kromě jiného vznesli požada-
vek, aby obce měly větší vliv na rozdělování těch finančních pro-
středků, které by měly rozdělovat kraje tak, aby tyto prostředky by-
ly rozděleny systémově, nikoliv, aby na úkor základních škol byl 
řešen např. neuspokojivý stav v oblasti víceletých gymnázií.

Harmonogram MŠMT předpokládá, že v první polovině roku 
proběhne obsáhlá odborná diskuze, která by měla přinést širokou 
shodu nejen zástupců organizací krajských a místních samospráv, 
ale také politických reprezentací v celém jejich spektru. 

Stanovisko k návrhu bude možné zaujmout až po podrobném se-
známení se s kompletním materiálem a vyhodnocení jeho dopadů. 

SMS ČR pozitivně oceňuje otevřenost přípravy, podrobnost 
představených materiálů a ochotu k diskusi MŠMT nad přípravou 
této reformy.

Zdroj: SMS
Více informací, včetně prezentací a tabulek na http://www.

smscr.cz/aktuality.php?id=220

Senát pořádal seminář o budoucnosti 
státních a obecních úředníků 

Počátkem roku 2013 Ministerstvo vnitra vypustilo do světa pa-
ragrafované znění návrhu zcela nového zákona o státních úřed-
nících. V podstatě jde o náhradu již 10 let platného, ale doposud 
neúčinného zákona o službě státních zaměstnanců ve správních 
úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních za-
městnanců ve správních úřadech (služební zákon). Ač se může 
zdát, že tento nový zákon se netýká úředníků územních samo-
správných celků – kraje a obce, tak tento nový předpis má nove-
lizovat i zákon o úřednících územních samosprávných celků. Ty-
to novelizace mohou mít ovšem zásadní dopad do fungování 
obecních a městských úřadů a pracovně-právního postavení je-
jich zaměstnanců.

Dne 25. února 2013 se proto v Senátu konalo veřejné slyšení 
na téma „Právní postavení úředníka ve veřejné správě“. Seminář 
se pod vedením senátora Marcela Chládka konal za účasti odbor-
níků na tuto oblast.

Jako červená nit se ve vystoupeních odborníků a zejména ná-
městka ministra vnitra Ledvinky objevovala myšlenka, že je třeba 
ukotvit postavení státního úředníka tak, aby měl zaručen kariér-
ní postup, definitivu a vztahoval se na něj disciplinární řád (jaký-

si soubor interních represivních a kárných opatření obdobně ja-
ko u soudců). O tomto se vedou dlouholeté debaty, které počát-
kem tisíciletí byly zhmotněny do služebního zákona pro státní 
zaměstnance, bohužel ten nikdy nenabyl plné účinnosti. Na roz-
díl od zákona pro úředníky územních samosprávných celků 
(ÚSC), který je účinný již 10 let a až na několik málo úprav vychá-
zejících z potřeb praxe nebo požadavků Evropské unie vcelku na 
úrovni měst, obcí a krajů obstál jako jakýsi „zvláštní zákoník prá-
ce pro úředníky“.

Více informací: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/sprava-
-obce/budoucnost-zamestnavani-statnich-a-obecnich-uredniku.aspx

Pavel Drahovzal
starosta obce Velký Osek, člen Předsednictva Komory obcí

SMS nesouhlasí s návrhem zákona 
o stavebních úřadech. Nerespektuje 
systém úřadů a znamená centralizaci

SMS ČR se jako připomínkové místo v procesu přípravy nové le-
gislativy zabývalo věcným návrhem Zákona o stavebních úřadech. 
Podstatou záměru je vytvoření nové struktury veřejné správy s pů-
sobností v oblasti stavebního práva, třístupňové soustavy stavebních 
úřadů na ústřední, krajské a místní úrovni. Těmto úrovním by odpo-
vídaly Nejvyšší stavební úřad, krajské stavební úřady a obecní sta-
vební úřady na ORP s detašovanými pracovišti plnícími úkoly na úse-
ku stavebního řádu v místech dnešních stavebních úřadů. Jinými slo-
vy jde o centralizaci státní správy ve věcech územního plánování, 
územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění.

SMS ČR ve svém vyjádření přivítalo snahu řešit příliš kompliko-
vanou strukturu a agendu speciálních stavebních úřadů. S dalšími 
navrhovanými změnami obecných stavebních úřadů však SMS ČR 
nesouhlasí, protože nerespektují politickou reprezentací deklaro-
vanou snahu o decentralizaci veřejné správy.

Problematika změn ve struktuře veřejné správy je nyní součástí 
práce ministerstva vnitra na řešení úkolu na dokončení reformy ve-
řejné správy. Materiály, které MV v této souvislosti předkládá, se 
zabývají konkrétně i obecnými stavebními úřady a jejich pozicí ve 
veřejných službách. Aktuálně se odborná a politická veřejnost ve 
velké míře shoduje, že změny ve veřejné správě nelze navrhovat 
ani provádět bez předchozí široce projednané analýzy. Navíc byla 
nedávno otevřena podle našeho přesvědčení zcela relevantní otáz-
ka, kolik z agendy stavebních úřadů svou podstatou přirozeně spa-
dá do samostatné působnosti, a zda by nebylo správné určitou mí-
ru kompetencí ve stavebním řízení obcím vrátit.

Návrh zákona o stavebních úřadech nebere v úvahu dlouhole-
tou práci a diskuzi o reformě veřejné správy a vstupuje do její pří-
pravy jako zcela neorganický prvek. Z uvedených důvodů nemoh-
lo SMS ČR s návrhem souhlasit. Zdroj: SMS
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Premiér uznal výhrady obcí a měst 
k dokončení reformy veřejné správy

Obcím a městům se dostalo dalšího ujištění, že k plošnému ru-
šení stavebních a matričních úřadů nedojde. V odpovědi na ne-
souhlas Svazu měst a obcí s Koncepcí dokončení reformy veřejné 
správy premiér Petr Nečas vyjádřil shodu s postojem Svazu, že pro 
plošné rušení těchto úřadů, a stejně tak i k odebírání dalších kom-
petencí výkonu státní správy obcím I. a II. typu, není reálný důvod. 
V dopise zaslaném předsedovi Svazu Danu Jiránkovi premiér Petr 
Nečas přislíbil dopracování analytických materiálů a podkladů, ze 
kterých budou další kroky směřující k úpravě poskytování přísluš-
ných agend vycházet.

Zdroj: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/sprava-obce/
premier-uznal-vyhrady-obci-a-mest-k-dokonceni-reformy-verej-

ne-spravy.aspx

V České republice bude možné 
od března porážet krokodýly 

Porážku krokodýlů z farmových chovů a uvádění jejich masa do 
oběhu umožňuje novela vyhlášky ministerstva zemědělství. Právní 
úprava také určuje hygienické a veterinární požadavky na podni-
ky, ve kterých se bude krokodýlí maso a další produkty zpracová-
vat. Vyhláška, která prošla notifikační procedurou u Evropské ko-
mise, začne platit od 1. března.

Novela umožňuje porážení krokodýlů, zpracování jejich masa a 
živočišných produktů a následný prodej krokodýlího masa. Porážet 
bude možné pouze krokodýly narozené a odchované v zajetí, a to 
za podmínek stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrá-
ní. Na zdravotní nezávadnost produktů bude dohlížet Státní vete-
rinární správa.

Vyhláška reaguje na úspěšný chov krokodýlů v České republice, 
kteří už dospěli do jateční velikosti, a také na poptávku po exotic-
kých potravinách. Získávání masa a dalších živočišných produktů 
z farmově chovaných krokodýlů evropská legislativa výslovně neu-
pravuje a dosud neexistovala ani česká právní úprava, která by se 
touto problematikou zabývala. Zdroj: MZe

Národní geopark GeoLoci bude v dubnu 
hostit 1. Konferenci národních geoparků

Ve dnech 25. – 26. dubna 2013 zavítají do Chodové Plané pří-
znivci šetrného cestovního ruchu a geoturismu z celé České repub-
liky. Vloni vyhlášený Národní geopark GeoLoci, který se rozkládá 
na území okresu Tachov a města Úterý bude hostit historicky prv-

       Venkov
dvouměsíčník  o životě  mimo město
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ní celorepublikovou konferenci geoparků. Tématem konference 
bude především spolupráce místních partnerů a veřejnosti na roz-
voji cestovního ruchu a interpretace geologického i historického 
dědictví. Registrace účastníků je do konce března. Bližší informa-
ce o konferenci lze nalézt na stránkách Národního geoparku Ge-
oLoci (www.geoloci.cz). 

Více info: Jan Florian,
tel. 774499396, florian@leader-ceskyzapad.cz 

Dvouměsíčník Venkov v nové podobě

Periodikum „Venkov“, které vydává ministerstvo zemědělství 
na propagaci Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro ven-
kov, vychází v nové podobě. „Jeho posláním je propagovat život 
na venkově, přibližovat specifika venkovského rozvoje a předsta-
vovat úspěšné projekty,“ uvedla Jana Bačkovská z MZe.

Zdroj: MZe
Ke stažení zde: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/periodi-

kum-venkov/periodikum-venkov-9-cislo.html

Hornické muzeum Planá

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

http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/sprava-obce/premier-uznal-vyhrady-obci-a-mest-k-dokonceni-reformy-verejne-spravy.aspx
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Peněz z EU pro malé obce 
bude méně, úspěch zajistí 
lepší vzájemná spolupráce

Peněz z evropských fondů po roce 2014 
pro malé obce bude méně. Prostředky na-
bídne hlavně Program rozvoje venkova, 
Operační program Životní prostředí i nově 
vznikající Integrovaný regionální operační 
program. Aby obce byly úspěšné, musí se 
zaměřit na osvědčené postupy a nové tren-
dy ve spolupráci. S takovými závěry se usku-
tečnila konference „Příležitosti pro obce“ 
14. února 2013 v Ostravě. Akce se zúčast-
nilo 40 starostů a další stovka zástupců 
měst, místních akčních skupin (MAS) a or-
ganizací z Moravskoslezského kraje. Konfe-
rence je součástí programu Chytřejší kraj, 
který lidi a organizace v kraji připraví na čer-
pání evropských peněz po roce 2014. Uspo-
řádala ji Regionální rada Moravskoslezsko.

„Zkušenost říká, na co evropské peníze 
umíme a můžeme využít. Není přitom po-
třeba zavádět nové trendy a inovace, stavět 
něco nového. Potřebujeme peníze hlavně 
na infrastrukturu v podobě silnic a vybave-
nosti. I zdařilá rekonstrukce školy je užiteč-
ná a posouvá život v obci kupředu,“ tvrdí 
Rudolf Bilko, starosta Vendryně. Za posled-
ních sedm let v obci přibyla nová kanaliza-
ce, společenské a kulturní centrum nebo 
chodba, která propojila polskou a českou 
základní školu. „Přestože je získat evropské 
peníze někdy až nesmyslně administrativně 
náročné, jsou dotace i do bu-
doucna velkou výzvou a příleži-
tostí,“ poukazuje Bilko, co by 
se mělo změnit.

„Peněz z evropských fondů pro malé ob-
ce bude méně než v posledních sedmi letech. 
Česká republika vyjednala 517 miliard korun 
na léta 2014–2020. Je to obrovská částka 
a velká příležitost k rozvoji. Zároveň je to o té-
měř o čtvrtinu méně, než bylo k dispozici na 
léta 2007–2013. Malé obce to samozřejmě 
také pocítí,“ říká David Sventek, ředitel Úřa-
du Regionální rady Moravskoslezsko, kde 
schvalují a proplácejí žádosti o evropské pení-
ze. Od roku 2007 úřad podpořil přes 180 pro-
jektů malých obcí dotací 1,4 miliardy korun.

V programu konference byly také semi-
náře na téma MAS a přeshraniční spoluprá-
ce. „Jednou z cest, jak být úspěšnou malou 
obcí, je zapojit se do činnosti místních akč-
ních skupin a programu Leader. Prostředků 
bude méně, je potřeba spolupracovat a vy-
užívat dotace smysluplně,“ komentuje Jiří 
Krist, místopředseda Národní sítě MAS. 
Účastníci diskuze mezi zástupci MAS a Ná-
rodní sítě MAS v ČR se shodli na potřebě 
koordinace při zpracování strategií a vzá-
jemné spolupráci.

„V Moravskoslezském kraji působí řada 
odborníků, kteří chtějí aktivně přispět k pří-
pravě budoucích operačních programů. Jako 
další iniciativu programu Chytřejší kraj v břez-
nu zorganizujeme diskusní kulaté stoly, kde 
mohou odborníci a další zájemci formulovat 
podněty a připomínky k ministerským návr-
hům operačních programů,“ vybízí Sventek.

Regionální rada Moravskoslezsko v letech 
2007–2013 zodpovídá za uplatnění přibližně 
19 miliard korun z evropských fondů v Mo-

ravskoslezsku. Doposud podpo-
řila přes 750 projektů dopravní 
infrastruktury, veřejných služeb, 
rozvoje měst a venkova, cestov-

ního ruchu nebo regenerace brownfields do-
tací více než 16,5 miliard korun.

Michal Sobek,
Regionální rada Moravskoslezsko

Prezentace z konference je na stránkách 
Regionální rady Moravskoslezsko (http://
www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/737/). 
Na www.chytrejsikraj.cz se zájemci dozví 
všechny novinky o přípravách na budoucí 
čerpání evropských peněz.

Ve Vískách se uskuteční 
setkání evropských 
a tuzemských škol
obnovy venkova 

V Orlovně ve Vískách v okrese Blansko 
v Jihomoravském kraji se 23. – 24. května 
uskuteční setkání evropských a tuzemských 
škol obnovy venkova, kterou pořádá Škola 
obnovy venkova Vísky a MAS Partnerství 
venkova. Účastníci si během setkání budou 
vyměňovat zkušenosti z příprav, realizací, 
rozvíjení a udržování projektů zaměřených 
na obnovu a rozvoj venkova. Součástí setká-
ní bude prezentace příkladů dobré praxe 
úspěšných projektů. Na akci jsou zváni zá-
stupci místních samospráv, místních akčních 
skupin, zástupci jednotlivých škol obnovy 
venkova a další aktéři rozvoje a vzdělávání ve 
venkovském prostoru a zájemci z řad široké 
veřejnosti, například studenti vysokých škol. 

Téma setkání:
1. Rodina a venkov
2. Obnovitelné zdroje
3. Program rozvoje venkova 2014–2020
4. Turistika a agroturistika
5. Zaměstnanost

Děti si hrají na novém hřišti v Čerčanech, které získalo podporu z MAS Posázaví.

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/737/
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/737/
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Podrobný program a organizační poky-

ny zašlou organizátoři přihlášeným účastní-
kům. Nabízejí jim zároveň možnost vystou-
pit v rámci bloku přednášek s cca 15 minu-
tovým příspěvkem na téma setkání nebo 
prezentace vlastních zkušeností. 

Kontaktní osoba: Jaroslava Kambová – 
ŠOV Vísky, mobil: 724 614 714, e-mail: 
sov@visky.cz

Přihlásit se můžete do 6. května 2013. 
Účastnický poplatek je 500 Kč. Ubytování je 
možné v Agrocentru Ohrada Vísky – www.
ohrada.cz. Ubytování není součástí účastnic-
kého poplatku. Pokud máte zájem o zajištění 
ubytování, uveďte to v přihlášce na setkání. 

Venkov se v dubnu otevře 
Plzni. Připravuje se
VENKOVSKÉ EXPO

Místní akční skupiny z Plzeňského kraje 
ve spolupráci s Evropským hlavním městem 
kultury Plzeň 2015 připravují neobvyklou 
akci s názvem VENKOVSKÉ EXPO. Ve dnech 
19. – 20. dubna 2013 se areál bývalého pi-
vovaru Světovar v Plzni na Slovanech zaplní 
zajímavostmi z venkovských regionů celého 
kraje. Návštěvníci se budou moci projít po 
neobvyklé živé mapě, ochutnat místní spe-
ciality i shlédnout řadu kulturních vystoupe-
ní. Akce nabídne tipy na výlet za poznáním 
i kulturou na místa, která běžným návštěv-
níkům zůstávají často skrytá. Velký prostor 
bude věnován také představení regionální-
ho rozměru projektu Evropské hlavní měs-
to kultury Plzeň 2015. Své místo tak zde 
bude mít i Autobus 2015, který již od loň-
ského podzimu vozí živou kulturu do všech 
koutů kraje. V rámci programu představí 
program pro letošní rok. Více informací 
o akci naleznete na www.venkovplzni.cz. 

Více info: Jan Florian, tel. 774499396, 
florian@leader-ceskyzapad.cz

mailto:sov@visky.cz
http://www.ohrada.cz
http://www.ohrada.cz
http://www.venkovplzni.cz
mailto:florian@leader-ceskyzapad.cz
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Výše uvedené granty jsou součástí kampaně Nestlé pro vodu 
v krajině. Součástí kampaně je i nyní vrcholící soutěž pro studenty 
středních a vysokých škol zaměřená na inovativní nápady v hospo-
daření s vodou (www.soutezprovodu.cz). Uzávěrka soutěže byla 12. 
února a finanční odměnou pro tři nejlepší návrhy je 30 tisíc korun. 

Zdroj: Nadace Partnerství
Informace o grantech Nestlé pro vodu v krajině:

www.nadacepartnerství.cz
Informace o soutěži Pro vodu – cena Nestlé za inovativní 

projekty hospodaření s vodou: http://www.soutezprovodu.cz/

Nová zelená úsporám se zaměří 
nejprve na zateplení rodinných domů

Program Nová zelená úsporám zaměřený na zateplování bu-
dov, který schválila vláda, se nejprve zaměří na podporu komplex-
ní rekonstrukce rodinných domů. Program je připraven na obdo-
bí 2013–2020 pro vlastníky soukromých a veřejných budov.

Vláda schválila návrh věcného záměru programu Nová zelená 
úsporám, který jí předložil ministr Tomáš Chalupa. Ministerstvo život-
ního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí 
nyní připraví samotnou dokumentaci programu, kterou předloží ke 
schválení vládě. První výzva bude zaměřena výhradně na zateplení 
rodinných domů s podmínkou výměny nevyhovujících zdrojů vytá-
pění na tuhá fosilní paliva, samostatně pak v domech, které již na 
požadovanou úroveň zatepleny byly, a instalaci solárních systémů 
na ohřev teplé vody v rodinných domech. Významným efektem pro-
gramu bude vytvoření nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

Využijte grantu nadace a začněte 
lépe hospodařit s vodou

V některých veřejných budovách by se již nemuselo plýtvat pitnou 
vodou na splachování toalet a městské parky by se mohly zalévat na-
sbíranou dešťovou vodou. Pomoci změnit současnou situaci nešetr-
ného zacházení a nakládání s vodou by měly granty Nadace Partner-
ství nazvané Nestlé pro vodu v krajině. O finanční příspěvek v maxi-
mální výši do 80 tisíc korun na jeden projekt je možné žádat do 30. 
dubna 2013. Projekty by se měly zaměřit na úsporu pitné vody, čiš-
tění a recyklaci použité vody i zlepšovaní vsakovací schopnosti kraji-
ny a ploch ve městech, což umožní předcházet suchu i povodním. 

O grant se mohou ucházet obce, školy, sdružení a další organi-
zace, které chtějí konkrétními kroky přispět ke zlepšení hospoda-
ření s vodou v naší republice. V minulém roce nadace penězi pod-
pořila například hloubení tůní a údržbu mokřadů, projekt přírod-
ního čištění odpadní vody, umístění úsporných zařízení na školách, 
přestavbu starého septiku na nádrž sbírající dešťovou vodu pro za-
lévání i výsadbu pásu stromů, které při přívalových deštích brání 
spláchnutí bahna z polí do zastavěné části obce. 

„Za důležité považujeme také zvyšování povědomí veřejnosti 
v této oblasti. Proto by měla být součástí projektu i vzdělávací část 
a možnost zapojit místní obyvatele do jednotlivých prací. Praktic-
ky to může vypadat tak, že si školáci vyzkouší, jak se buduje a k če-
mu v krajině slouží tůňka. Netradiční řešení jako je kořenová čistič-
ka zase mohou ostatním sloužit jako inspirace a vzorový příklad,“ 
vysvětluje Ivana Adámková z Nadace Partnerství. Podrobné infor-
mace o grantu Nestlé pro vodu v krajině mohou zájemci nalézt na 
www.nadacepartnerstvi.cz.

D o t a č n í  p r o g r a m y  3 7D

Kořenová čistírna odpadní vody funguje na principech šetrných k přírodě a zároveň může díky mokřadním rostlinám působit vkusným 
dojmem. Zdroj foto: Nadace partnerství

http://www.soutezprovodu.cz
http://www.nadacepartnerstv�.cz
http://www.soutezprovodu.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz
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„Program Nová zelená úsporám se stane 

významným prorůstovým opatřením s pozi-
tivními dopady na českou ekonomiku. A to 
jak přímo na státní rozpočet, tak i pro rozvoj 
podnikatelské sféry. Profitovat z něho budou 
především občané a dále firmy ve stavebnic-
tví, strojírenství a dalších souvisejících obo-
rech. Dalším nezanedbatelným přínosem je i zlepšení vzhledu našich 
měst a obcí,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Navrženy jsou tyto formy podpory: přímá dotace, která bude 
záviset na procentním snížení energetické náročnosti budovy, dá-
le bonus např. na pořízení nového kotle v souladu s podmínkami 
programu, nebo dotace na projektovou dokumentaci.

Akceptované budou náklady na realizace zateplení rodinných 
domů, výstavby, výměny zdrojů na tuhá fosilní paliva a instalaci so-
lárních systémů na ohřev teplé vody započaté po 1. lednu 2013 
a v souladu s podmínkami programu Nová zelená úsporám. Nově 
bude podporována také výměna kotlů na tuhá fosilní paliva za no-
vé zdroje tepla s lepšími parametry a také instalace solárních sys-
témů na ohřev teplé vody. Solární systémy mohou být instalovány 
i na nezateplené budovy, protože zde dochází k úspoře energie na 
výrobu teplé užitkové vody. Zdroj: MŽP

Do Programu obnovy a rozvoje venkova
MMR se přihlásilo 1206 projektů za 389 mil.

Do oblíbeného dotačního Programu obnovy a rozvoje venkova 
– PORV 2013, který řídí ministerstva pro místní rozvoj, se přihlási-
lo 1206 projektů, o čtyři stovky méně než v loňském roce, kdy ov-
šem bylo vyhlášeno pět dotačních titulů, zatímco letos jen tři. Sou-
hrnný požadavek je bezmála 389 milionů korun, o 90 milionů ko-
run než loni. 

V roce 2012 získalo podporu 531 akcí (bez započítání náhrad-
níků) za 160 milionů. V roce 2011 získalo podporu 634 projektů 
za 185,5 milionu. V roce 2010 uspělo 532 žadatelů za 148 milio-
nů. Nejvíce žadatelů je ze Středočeského kraje, Jihomoravského 
kraje a Zlínského kraje. TSu, zdroj: MMR

Obří pokuta z EK: ROP Severozápad
zřejmě přijde o 2,5 miliardy korun z EU 

Dotační úřad, který rozděluje evropské peníze pro Ústecký a Kar-
lovarský kraj, přijde zřejmě o zhruba 2,5 miliardy korun. O peníze 
ROP Severozápad přijde proto, že se o projektech rozhodovalo po-
dle Bruselu netransparentně. Evropská komise vytýká dotačnímu 
úřadu také to, že se manipulovalo s hodnocením projektů.

Mimořádný audit odhalil loni řadu chyb ve výběrových řízeních. 
V Karlovarském kraji se problémy týkaly pěti ze čtrnácti kontrolova-
ných akcí. Například výběrového řízení na stavbu sokolovské střed-
ní školy ISŠTE. Kraj hodnotil nabídky nejen podle ceny, ale i podle 
toho, jak firmy skloubí stavbu s běžným provozem školy. Kritérium 
bylo podle auditorů až příliš subjektivní a nedostatečně popsané. 
Ministerstva poté ve spolupráci s vedením ROP Severozápad uděla-
la několik změn. Například upravila to, jak se jednotlivé projekty ma-
jí hodnotit. Předtím totiž bylo běžné, že v poslední skupině hodno-
titelů figurovali především regionální politici. Politici se pak snažili vý-
sledek zvrátit, ale jak se ukazuje, tak zřejmě marně.

Ministerstvo pro místní rozvoj v minulých dnech obdrželo dopis 
od Evropské komise, kterým je potvrzena výše korekce na úrovni 10 
procent za chybovost v systému hodnocení a 12,41 procent za chy-
bovost v samotných projektech. I když je stanovisko EK je zatím ne-
oficiální, představitele krajů a ROPu Severozápad již o něm na spo-
lečném jednání informovali zástupci ministerstva financí a MMR.

Nevyřešená otázka korekce doposud brzdí znovuobnovení ROP 
Severozápad, v rámci kterého by mělo být v letech 2007 až 2013 vy-
placeno celkem 762,8 milionů eur. Oddalováním obnovení ROP Se-
verozápad je ohroženo i plnění pravidla N+3/N+2. Toto pravidlo slou-
ží k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z fondů Evrop-
ské unie a zároveň stanovuje, že alokace podpory pro daný rok 
musí být vyčerpána v následujících 3/2 letech. V případě, že se nepo-
daří finanční prostředky z příslušné alokace k danému roku vyčerpat, 
členská země o tyto prostředky přichází. Aby bylo možné pravidlo 
splnit, musí ROP Severozápad nejpozději v červnu či červenci tohoto 
roku vyhlásit další výzvy s alokací ve výši cca 4,5 miliardy korun. 

Úřad Regionální rady ROP Severozápad proto nyní jedná s mi-
nisterstvy o možnostech krajů podílet se na případném uhrazení 
plošné korekce. Bude samozřejmě záležet i na dohodě zástupců 
obou regionů. Zdroj: IDnes.cz

PORV MMR 2013 � � � � � � � �
Kraj DT1�–�Vesnice�roku DT2�–�Děti�a�mládež DT3�–�Spolupráce�v�regionech CELKEM
� Počet

žadatelů
Žádaná�dotace Počet

žadatelů
Žádaná�dotace Počet

žadatelů
Žádaná�dotace Počet

žadatelů
Žádaná�dotace

(v�mil�Kč) (v�mil�Kč) (v�mil�Kč) (v�mil�Kč)
Jihočeský 5 4�400�000 80 26�116�343 7 1�202�497 92 31�718�840
Jihomoravský 6 3�900�000 131 42�255�960 14 2�146�650 151 48�302�610
Karlovarský 4 2�800�000 22 6�385�750 2 176�421 28 9�362�171
Královéhradecký 4 2�800�000 43 11�730�264 6 630�700 53 15�160�964
Liberecký 8 3�400�000 44 12�128�201 4 478�210 56 16�006�411
Moravskoslezský 3 2�200�000 76 26�192�871 3 476�000 82 28�868�871
Olomoucký 4 2�800�000 93 30�050�992 13 1�847�805 110 34�698�797
Pardubický 6 2�800�000 66 20�311�909 0 0 72 23�111�909
Plzeňský 4 2�800�000 48 13�538�603 3 250�592 55 16�589�195
Středočeský 4 2�800�000 174 53�458�489 6 853�511 184 57�112�000
Ústecký 5 2�800�000 88 28�125�165 2 105�280 95 31�030�445
Vysočina 5 3�600�000 102 32�013�951 1 189�000 108 35�802�951
Zlínský 4 2�799�000 103 36�310�734 13 2�070�870 120 41�180�604
CELKEM 62 39�899�000 1�070 338�619�232 74 10�427�536 1 206 388 945 768

Žadatelé PORV MMR 2013 podle dotačních titulů: 2013 2012 2011
Dotační�program Počet�

žádostí
Celkem�žádáno�
(v�tis.�Kč)

Počet�
žádostí

Celkem�žádáno
(v�tis.�Kč)

Žádostí Žádáno

DT1:�Podpora�vítězů�soutěže�Vesnice�roku 62 39.899.000 65 40.255.516 66 39.773.235
DT2:�Podpora�zapojení�dětí�a�mládeže�do�komunitního�života�v�obci 1070 338.619.232 1132 350.094.830 871 267.132.628
DT3:�Podpora�spolupráce�obcí�na�obnově�a�rozvoji�venkova 74 10.427.536 80 11.901.442 70 9.948.643
DT4:�Podpora�obnovy�drobných�sakrálních�staveb�v�obci x X 357 75.340.954 308 59.330.861
DT5:�Podpora�zapojení�romské�komunity�do�života�obce�a�společnosti x X 7 2.214.000 7 2.412.881
CELKEM 1206 388.945.768 1641 479.806.742 1322 378.598.248
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komunitně vedený místní rozvoj

Ve vztahu k využití komunitně vedenému místnímu rozvoji již ná-
vrhy příslušných nařízení stanoví, že podíl prostředků z Programu roz-
voje venkova musí být k tomuto účelu využit minimálně v rozsahu 
5 % finanční alokace. Tento požadavek musí být dodržen. Místním 
akčním skupinám (MAS) založeným za účelem naplňování metody 
LEADER bude také poskytnut prostor v územní složce dalších progra-
mů, rozsah této podpory bude předmětem vyjednávání v rámci pří-
pravy programů. MAS se budou muset prezentovat kvalitní rozvojo-
vou strategií pro předmětné území, což bude podmínkou přidělení 
jakékoli finanční alokace z ESI fondů. Konkrétní výše podpory pro 
jednotlivé MAS budou předmětem dvojstranných jednání mezi MAS 
a řídícími orgány programů. Zdroj: MMR

Mezititulky TSu
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Medial-

ni-reakce/Reakce-Ministerstva-pro-mistni-rozvoj-na-Druhou-zl

Další omezení výdajů na zemědělství 
v rozpočtu EU ohrozí zaměstnanost 
a potravinovou soběstačnost, varuje C/C

C/C s politováním konstatuje, že rozhodnutí premiérů a předsta-
vitelů vlád členských zemí EU znamená další, dodatečné škrty v rám-
ci budoucího rozpočtu EU a v kapitole určené na SZP. Rozhodnutí, 
které znamená 15% snížení výdajů určených na budoucí SZP, ohro-
zí zaměstnanost 40 milionů obyvatel EU ve venkovských oblastech 
a v zemědělsko-potravinářském výrobním sektoru, ale i další milio-
ny pracovních míst na venkově. Do značné míry znamená toto roz-
hodnutí, vzhledem k odhadovanému růstu poptávky po potravinách 
až o 70% i ohrožení potravinové soběstačnosti EU. I přes toto roz-
hodnutí vítáme to, že došlo k rychlému rozhodnutí, které snad 
umožní do konce červan tohoto roku provést rozhodnutí o podobě 
budoucí SZP a odstraní tak nejistotu, která mezi farmáři panuje. C/C 
bude v příštích měsících velmi pilně připravovat pracovní podklady 
s detaily k budoucí podobě SZP, které podpoří ekonomický rozvoj 
a stabilní postavení farmářů a zemědělských družstev v EU. Budou-
cí SZP musí zemědělcům umožnit čelit novým výzvám, zejména s po-
mocí inovačních procesů a ekonomického růstu.

V reakci na rozhodnutí premiérů vlád, řekl prezident COPA pan 
G. Sonnleitner: “Současná SZP vyžaduje pouze necelé 1% všech 
veřejných nákladů a přináší s sebou značné výhody pro všechny 
občany EU. Farmáři jsou konfrontování s klimatickými změnami, 
zvyšujícími se výrobními náklady, tržními výkyvy a jsou svázáni re-
gulačními předpisy EU, které tak zvýhodňují dovozy na náš trh. 
Proto je více než důležité, aby nová nařízení týkající se ozelenění 
SZP ještě více nezvýšila produkční náklady, nebo neomezila výrob-
ní kapacity. EK navrhla omezit produkční počty zemědělské půdy 
o 7%, což je v době, kdy je nutno zajistit potravinovou soběstač-
nost zcela nepřijatelné a nevhodné. Proto vítáme, jako krok správ-
ným směrem, rozhodnutí na summitu EU, které zabránilo vyjmutí 
půdního fondu z produkce a zabránilo dalším finančním ztrátám 
v příjmech zemědělců. Je zcela nezbytné zachovat životaschopnost 
zemědělské výroby, aby mohla i nadále zabezpečovat stabilní do-
dávky potravin na trh EU, který má více než 500 mil. obyvatel“.

Prezident COGECA Ch. Peés řekl: “Extrémní tržní výkyvy a ceno-
vá volatilita společně s neférovými obchodními praktikami v rámci po-
travinového řetězce mají závažné dopady na zemědělce a zeměděl-
ská družstva. Silná SZP kryta odpovídajícím rozpočtem je základním 
stabilizačním nástrojem, který umožní farmářům a zemědělským 
družstvům zvýšit svůj podíl na zisku trhu. Všechny světové velmoci ja-
ko jsou USA, Brazílie a ČLR považují svoji zemědělskou výrobu za stra-
tegický ekonomický sektor a Evropa je povinna uvažovat stejně tak“.

A. Cheesley, tisková mluvčí COPA/COGeCA
Přeložil: Louma

Zdroj: Zemědělský svaz

M o n i t o r i n g  m é d i íM
Reakce Ministerstva pro místní 
rozvoj na „Druhou zlínskou výzvu“

V reakci na tzv. Druhou zlínskou výzvu lze konstatovat, že po-
žadavek na respektování potřeb regionů ČR bude naplněn.

V listopadu 2012 byl vládou projednán a vzat na vědomí materi-
ál „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové ob-
dobí 2014–2020 – Vymezení programů a další postup při přípravě 
ČR pro efektivní čerpání fondů SRR“. Usnesením vlády č. 867 ze dne 
28. listopadu 2012 byl schválen jednak postup přípravy nového pro-
gramového období a byly také vymezeny programy pro programo-
vé období 2014–2020, které navazují na 5 národních rozvojových 
priorit. Tyto priority byly připraveny ve spolupráci se všemi partnery 
a dále ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) rozpracovány 
do osmi tematických okruhů, které budou sloužit jako podklad ne-
jen pro přípravu Dohody o partnerství, ale také programů. Tematic-
ké okruhy byly připraveny na základě řádně odůvodněných problé-
mových analýz zpracovaných resorty, kraji a zástupci měst a obcí 
a byly podrobeny dlouhé a důkladné debatě a systematickému ově-
řování potřeb ze strany partnerů. Přípravou Dohody o partnerství by-
lo pověřeno MMR, zatímco přípravou a rozpracováním jednotlivých 
programů relevantní resorty a Magistrát Hl. města Prahy.

důraz na územní rozměr intervencí
Při stanovení národních rozvojových priorit a tematických okru-

hů pro budoucí intervence Evropských strukturálních a investičních 
(ESI) fondů kladlo MMR zvláštní důraz na jejich územní rozměr. 
Tento požadavek byl uplatňován také vůči partnerskému resortu 
zemědělství. Během dosavadních fází procesu přípravy na progra-
mové období 2014–2020 požadovalo MMR ve stejné logice po 
všech partnerech, aby při zpracování problémových analýz patřič-
ně zohlednili územní rozměr identifikovaných problémů. Mezi ná-
rodní rozvojové priority byla začleněna priorita Integrovaný rozvoj 
území a stejně je pojmenován i jeden z tematických okruhů. Při de-
finování podílu územní dimenze v prioritách, tematických okruzích 
a ve výsledku i v programech budou zohledněny specifické územ-
ní problémy, potřeby, potenciál území, pravomoci partnerů i mož-
nosti dané implementačními schématy.

Podle stejných principů se bude postupovat i při koncipování 
programů spolufinancovaných z ESI fondů. Pro tento účel připra-
vuje MMR metodiku aplikace územní a urbánní dimenze v progra-
mech. Hlavními aktéry a stěžejními partnery řídících orgánů progra-
mů ve všech fázích programového cyklu budou zástupci krajů, měst 
a obcí, případně dalších územních struktur daných evropskou legis-
lativou pro ESI fondy, národní legislativou a další přirození partne-
ři. Tyto subjekty se při své činnosti v platformách programů zasadí 
o řádné respektování územního rozměru intervencí a ve spoluprá-
ci s centrálním koordinátorem a dalšími subjekty zajistí, že územní 
složka bude představovat významný atribut všech programů.

nárokové čerPání? vyjednávání 
o tom, co se tím zamýšlí

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že požadavek na 
respektování potřeb regionů ČR bude naplněn. Z hlediska poža-
davku na nárokové čerpání minimálně 65 % prostředků alokova-
ných do Integrovaného regionálního operačního programu je nut-
né uvést, že systém poskytování dotací je ve valné většině nenáro-
kový a rozsah přidělených finančních prostředků do území bude 
záviset nejen na celkové výši finanční alokace, splnění požadavků 
na koncentraci finančních prostředků k danému účelu, ale zejmé-
na musí vycházet z identifikovaných potřeb v daných regionech. 
Rozsah přidělené podpory bude v následujících měsících předmě-
tem vyjednávání s partnery v rámci přípravy všech programů a ná-
sledně předmětem vyjednávání také s Evropskou komisí.

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Medialni-reakce/Reakce-Ministerstva-pro-mistni-rozvoj-na-Druhou-zl
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Medialni-reakce/Reakce-Ministerstva-pro-mistni-rozvoj-na-Druhou-zl
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Kontakty na předsednictvo sPOV
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•
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

Bělotín�151,�753�64
tel.�777�258�628

KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VýbOR Ns Mas ČR
•

PřeDseDa
Ing. František Winter

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

•
MísTOPřeDseDOVÉ

Jan Florian
Plzeňský�kraj

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


